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Perspektywy rozwoju anio∏ów biznesu w Polsce
Rynek indywidualnych inwestorów kapita∏owych rozwija si´ coraz bardziej.
Mo˝na wyró˝niç kilka wa˝nych trendów
zachodzàcych obecnie wÊród anio∏ów
biznesu.
Pobudzenie przedsi´biorczoÊci w ostatnich latach doprowadzi∏o do dynamicznego rozwoju sektora ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw w gospodarce. Luka
Macmillana, z jakà borykajà si´ poczàtkujàcy przedsi´biorcy, okaza∏a si´ ogromnà
szansà dla indywidualnych inwestorów.
Zaanga˝owane przez nich kapita∏y cz´sto
przynosi∏y im fortun´, i tym samym wypromowa∏y instytucj´ anio∏a biznesu.
WiadomoÊç o ponadprzeci´tnych zyskach
spowodowa∏a, ˝e obecnie coraz wi´cej
osób rozpoczyna indywidualnà dzia∏alnoÊç kapita∏owo-inwestycyjnà. Âwiadczy
to o wcià˝ niewykorzystanym potencjale
tego rynku.
Brak wiedzy i doÊwiadczenia wÊród
poczàtkujàcych anio∏ów biznesu oraz
ograniczenia kapita∏owe i unikanie nadmiernego ryzyka przez aktywnych inwestorów prowadzi do post´pujàcej formalizacji rynku i organizowania ró˝nego typu
zrzeszeƒ. Ostatnie lata to okres wzmo˝onego zak∏adania syndykatów w USA
i sieci anio∏ów biznesu w Europie. Podobnym zjawiskiem jest obecnie bardzo popularne zak∏adanie funduszy zalà˝kowych przez prywatne osoby.
Innym zjawiskiem jest zacieÊnianie
wspó∏pracy pomi´dzy anio∏ami biznesu
a funduszami venture capital. Zazwyczaj takie porozumienie wywo∏uje korzystny dla obu stron efekt synergii.
Dzi´ki partnerstwu wzrasta efektywnoÊç
i wyniki ca∏ego rynku private equity.
Mo˝na przyjàç, ˝e wspó∏czesne projekty
wspierane przez anio∏ów biznesu stanà
si´ przysz∏ymi inwestycjami funduszy
venture capital.
Rynek anio∏ów biznesu w Polsce zaczà∏ wykszta∏caç si´ w drugiej po∏owie lat
90. zesz∏ego stulecia, co ma bezpoÊredni
wp∏yw na jego obecny stan. W kraju istnieje jeszcze wysoki odsetek niewykorzystanych kapita∏ów, które nale˝y uruchomiç. Barierami rozwoju sà: niewiedza,
brak doÊwiadczenia i obawy polskich inwestorów oraz przedsi´biorców.
Jednym z najwa˝niejszych sposobów
pokonywania barier rozwoju jest two-

rzenie sieci anio∏ów biznesu i pog∏´bianie ich dzia∏alnoÊci. Przystàpienie Polski do struktur unijnych spowodowa∏o
nap∏yw Êrodków finansowych, które pozwoli∏y na za∏o˝enie kilku lokalnych
sieci w ró˝nych cz´Êciach kraju. Pieniàdze przekazane zosta∏y w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego i Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Finansowe wsparcie z Unii, w kontekÊcie dzia∏alnoÊci anio∏ów biznesu,
mia∏o na celu wzrost ÊwiadomoÊci i wiedzy na temat indywidualnych inwestorów kapita∏owych, pobudzenie biernych
podmiotów do dzia∏ania i stworzenie infrastruktury dla tego rynku. Wszystkie te
dzia∏ania mia∏y w konsekwencji doprowadziç do wzrostu konkurencyjnoÊci
polskiej gospodarki.
W 2004 roku w kraju dzia∏a∏a jedna organizacja o zasi´gu ogólnopolskim. By∏a
to Polska Sieç Anio∏ów Biznesu Polan
PolBAN utworzona w 2003 r. Unijne dotacje pozwoli∏y na stworzenie kolejnych
sieci. Dzi´ki kolejnym Êrodkom w 2005 r.
powsta∏a druga ogólnopolska sieç Lewiatan Business Angels (LBA) i szereg lokalnych organizacji: w 2006 r. zosta∏a za∏o˝ona Âlàska Sieç Anio∏ów Biznesu (SilBAN), w 2007 r. Lubelska Sieç Anio∏ów
Biznesu (LAB) i Regionalna Sieç Inwestorów Kapita∏owych (RESIK), a w 2009
Sieç Anio∏ów Biznesu Amber oraz Gildia
Anio∏ów Biznesu. Od roku 2003, kiedy
zacz´∏a funkcjonowaç pierwsza organizacja, w ciàgu 6 lat na terenie kraju powsta∏o 7 nowych zrzeszeƒ inwestorów kapita∏owych. O pomyÊlnym rozwoju polskich
sieci Êwiadczy ich cz∏onkostwo w Europejskiej Sieci Anio∏ów Biznesu (EBAN).
Jest to mi´dzynarodowa organizacja,
zrzeszajàca europejskich inwestorów oraz
sieci anio∏ów biznesu, która prowadzi badania rynku oraz wspó∏pracuje z Komisjà
Europejskà w kwestii polityki dotyczàcej
anio∏ów biznesu. Z polskich zrzeszeƒ do
jej struktur nale˝à: PolBAN, LBA oraz
SilBAN.
Jednak wcià˝ wi´kszoÊç kraju poza dost´pem do ogólnopolskich organizacji nie
jest obj´ta ˝adnym innym programem.
Dlatego te˝ w celu rozwoju rynku anio∏ów biznesu w Polsce konieczne jest za-

k∏adanie
kolejnych
zrzeszeƒ w pozosta∏ych województwach.
Na szczególnà uwag´
zas∏uguje region po∏udniowo-zachodniej
Polski. Województwa
dolnoÊlàskie i wielkoMicha∏ Konowrocki
polskie z du˝ym potenjest absolwentem
cja∏em gospodarczym SGH w Warszawie,
mogà okazaç si´ doskoukoƒczy∏ finanse
na∏ym rynkiem dla ini rachunkowoÊç.
dywidualnych inwestoW 2010 roku
napisa∏ prac´
rów
kapita∏owych.
Stworzenie baz inwe- poÊwi´conà aspektom
dzia∏alnoÊci sieci
storów ch´tnych do
anio∏ów biznesu.
podj´cia ryzyka jest zadaniem, które stoi przed formalnymi organizacjami rynku.
Poza propagowaniem idei anio∏ów
biznesu i ich zrzeszaniem, polskie stowarzyszenia inwestorów indywidualnych powinny koordynowaç wspó∏prac´
na linii inwestor – paƒstwo. Co prawda
rzàdy zauwa˝y∏y ju˝ pozytywne aspekty
dzia∏alnoÊci sieci i syndykatów i sà ch´tne do podj´cia z nimi wspó∏pracy, jednak nie przek∏ada si´ to jeszcze na wymierne dzia∏ania. Organizacje powinny
staç si´ najwa˝niejszymi reprezentantami anio∏ów biznesu i ich interesów
przed paƒstwem, dà˝àc w tych dzia∏aniach do walki z biurokracjà i intensyfikacji kontaktów publicznego sektora badaƒ i nauki z prywatnymi inwestorami.
Wa˝nym trendem wp∏ywajàcym na
kszta∏towanie rynku w przysz∏oÊci b´dzie
zwi´kszajàca si´ sk∏onnoÊç inwestorów
do zak∏adania kilkuosobowych funduszy
poza sieciami. Konsekwencjà takich dzia∏aƒ b´dzie marginalizacja roli zrzeszeƒ jako poÊredników inwestycyjnych. Zak∏adajàc pozytywne ziszczenie si´ takiego
scenariusza, sieci nadal b´dà odgrywaç
istotnà rol´ na rynku. Mianowicie mogà
one staç si´ oÊrodkiem zapewniajàcym
indywidualnym inwestorom us∏ugi, których nie zapewni im ˝aden inny podmiot.
Szkolenia, fora informacyjne, prowadzenie dialogu z paƒstwem czy wielostronne
pozyskiwanie i publikowanie informacji
na temat rynku anio∏ów biznesu mogà odbywaç si´ tylko dzi´ki pracy takich organizacji.
Micha∏ Konowrocki

Pracodawca Roku, Idealny Pracodawca,
a mo˝e Pracodawca Marzeƒ?
Jesienna aura za oknem jest znakiem dla absolwentów i studentów ostatnich lat do podj´cia nowych wyzwaƒ zawodowych. W∏aÊnie wtedy, po zakoƒczeniu wakacyjnych sta˝y lub
uporaniu si´ z pracà magisterkà, wielu z nich myÊli o znalezieniu sta∏ego zatrudnienia, najlepiej u dobrego pracodawcy. Dobrego, czyli jakiego?
Od kilku lat bardzo modne sta∏y si´ w Polsce rankingi pracodawców, które prezentujà najatrakcyjniejsze miejsca pracy.
Zyska∏y one szczególnie na znaczeniu w latach 2007-2008,
kiedy to pracownicy, a nie pracodawcy, byli „silniejszà” grupà
na rynku pracy ze wzgl´du na niski poziom bezrobocia, a tym
samym zmniejszenie poda˝y pracy. Mimo ˝e obecna sytuacja
umocni∏a nieco pozycj´ pracodawców na rynku pracy, to rywalizacja o wysoko wykwalifikowanych pracowników nadal
trwa. Nadal te˝ firmy zabiegajà o obecnoÊç w rankingach,
traktujàc je jako element strategii budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy.
Do najbardziej popularnych badaƒ wy∏aniajàcych list´ najlepszych miejsc pracy nale˝à te, które sà przeprowadzane
wÊród studentów i absolwentów uczelni. Mowa tu mi´dzy innymi o badaniu Universum Student Survey, które pierwszy raz
zosta∏o przeprowadzone w Polsce w 2007 roku. W oparciu
o wyniki badania firma Universum og∏asza ranking Idealnych
Pracodawców. Grup´ respondentów stanowià studenci szkó∏
wy˝szych. Badanie polega na wype∏nieniu ankiety on-line, na
podstawie której wy∏aniani sà Idealni Pracodawcy w 7 kategoriach: biznes, bran˝a humanistyczna, medycyna i farmacja, in˝ynieria, nauki Êcis∏e, IT oraz prawo. W tabeli 1 zosta∏y zaprezentowane wyniki dla kategorii biznes oraz prawo.
Tabela 1. Universum Polish Student Survey 2010

Miejsce
Nazwa firmy
Kategoria: Biznes
1.
TVN S.A.
2.
Ernst & Young
3.
PricewaterhouseCoopers
4.
L’Oréal Polska
5.
Google Poland
6.
Deloitte
7.
Procter & Gamble
8.
KPMG
9.
Nestlé Polska
10.
Mars Polska
11.
Polskie Linie Lotnicze LOT
12.
Unilever
13.
Grupa ˚ywiec
14.
PKO Bank Polski
15.
Coca-Cola (HBC Polska, Poland Services)
Kategoria: Prawo
1.
Ernst & Young
2.
PricewaterhouseCoopers
3.
TVN S.A.
4.
Deloitte
5.
Polskie Linie Lotnicze LOT
6.
Google Poland
7.
KPMG
8.
L’Oréal Polska
9.
PKO Bank Polski
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Miejsce
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwa firmy
Microsoft
Grupa ITI
Bank Zachodni WBK
Empik Grupa
McKinsey & Company Poland
Bank PeKaO S.A.

èród∏o: http://www.idealnypracodawca.pl/ua.php?p=rankingi, [03.
09.2010].

Innym przyk∏adem badania jest ogólnopolski ranking pracodawców Kompas. Pierwszy raz zosta∏ on przeprowadzony
w 2004 roku z inicjatywy Studenckiego Ko∏a Naukowego
Konsultingu SGH. Podstawà badania by∏a ankieta, w której
respondenci mieli wskazaç pracodawców, którzy najlepiej
odpowiadali kryteriom postawionym w pytaniach. W ten
sposób wy∏aniajà oni liderów w kategoriach: Pracodawca
Marzeƒ, PrzyjaznoÊç, ObecnoÊç na Uczelni, Kariera i Rozwój. W V edycji badania, przeprowadzonej w 2009 roku, na
miano Pracodawcy Marzeƒ zdaniem studentów zas∏u˝y∏y
nast´pujàce firmy: Gogle (bran˝a: High-Tech), Procter &
Gamble (bran˝a: FMCG), PricewaterhouseCoopers (bran˝a:
konsulting), Toyota (bran˝a: przemys∏) oraz Ministerstwo
Finansów (bran˝a: finanse).
Preferencje odnoÊnie miejsca pracy bada równie˝ mi´dzynarodowa organizacja studencka AIESEC. Ranking Pracodawca Roku 2009 to ju˝ 18 edycja tego badania, w której
wzi´∏o udzia∏ blisko 5000 studentów z 43 uczelni kszta∏càcych studentów na kierunkach ekonomicznych. Firmy najlepiej ocenione wÊród studentów w tym badaniu zosta∏y przedstawione w tabeli 2. Warto podkreÊliç, ˝e wyró˝nieni pracodawcy pojawili si´ równie˝ w wy˝ej opisanych rankingach.
Tabela 2. Wyniki badania Pracodawca Roku 2009 przeprowadzonego przez organizacj´ AIESEC

Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwa firmy
PricewaterhouseCoopers
Ernst & Young
Deloitte
KPMG
Google
ING Bank Âlàski
Mars Polska
Nestlé Polska
Procter & Gamble
McKinsey & Company
Alior Bank
BRE (w tym mBank)
Unilever Polska
Danone
State Street

èród∏o: Raport AIESEC Polska, Pracodawca Roku 2009, Warszawa,
marzec 2010, s. 9.

Zaprezentowane rankingi sà niewàtpliwie êród∏em informacji o pracodawcach dla wielu osób poszukujàcych pracy. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e nie sà one odzwierciedleniem tego, ja-
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kie sà rzeczywiste warunki zatrudnienia, a bardziej po- Tabela 3. Ranking Najbardziej po˝àdani pracodawcy wed∏ug
kazujà, na ile firmy sà aktywne w kreowaniu wizerunku Antal International
miejsca pracy. W opisanych badaniach udzia∏ wzi´li BankowoÊç i finanse
Bran˝a samochodowa
studenci, którzy w wi´kszoÊci przypadków nie praco- BRE
14% Solaris Bus & Coaches
12%
wali w ocenianych firmach. Najcz´Êciej znajà je tylko Alior Bank
9% Toyota
11%
z zas∏yszanych opinii, obecnoÊci na tragach pracy czy BZWBK
8% Volkswagen
8%
prezentacji na uczelniach. Wysoka pozycja w rankingu Bran˝a energetyczna
Farmacja
pracodawców to niewàtpliwie du˝y sukces, ale równie˝ Alstom
20% Abbott Laboratories
20%
odpowiedzialnoÊç, aby to, co zosta∏o wykreowane przez BP Polska
13% Agfa HealthCare
11%
specjalistów od wizerunku i HR, by∏o spójne z rzeczy- Stoen
10% GlaxoSmithKline
9%
wistymi warunkami pracy w danej firmie.
FMCG
IT
Okazuje si´ jednak, ˝e nie tylko studenci chcà praco- Unilever
12% Google
22%
waç w korporacjach lub du˝ych mi´dzynarodowych fir- Danone
11% IBM
16%
mach, co potwierdzajà wyniki badania przeprowadzone- Procter&Gamble
9% Microsoft
12%
go przez znanà mi´dzynarodowà firm´ rekrutacyjnà An- Media i marketing
NieruchomoÊci i budownictwo
tal International. Ranking Najbardziej po˝àdani praco- Google
39% AIG/Lincoln
22%
dawcy zosta∏ stworzony na podstawie 1200 odpowiedzi Allegro
13% Apsys
9%
specjalistów i mened˝erów z ró˝nych bran˝. Badanie TVN
11% Budimex
6%
przeprowadzono w okresie od 19 lipca do 13 sierpnia br. Przemys∏
Telekomunikacja
W tabeli 3 zosta∏y zaprezentowane jego wyniki.
Philips
15% Nokia
15%
Uwa˝a si´, ˝e najlepszymi ambasadorami marki pra- 3M
8% Polkomtel
12%
6% Nokia Siemens Networks
9%
codawcy sà jej pracownicy. Dlatego wydaje si´, ˝e wia- General Electric
Us∏ugi dla biznesu
rygodnym êród∏em informacji o firmie jest badanie Transport i logistyka
28% Amway (SSC)
17%
przeprowadzone w∏aÊnie wÊród pracowników. Tego ty- Gefco
22% Accenture
7%
pu analizy przeprowadza od 5 lat firma Hewitt Associa- Prologis
18% Electrolux (SSC)
6%
tes w ramach badania Najlepsi Pracodawcy w Polsce, UPS
które stanowi cz´Êç badania Najlepsi Pracodawcy èród∏o:http://news.antal.com/2010/08/w-jakich-firmach-chca-pracowacw Regionie Europy Ârodkowo-Wschodniej. Inaczej ni˝ polscy-specjalisci-i-menedzerowie/, [03.09.2010].
we wczeÊniej omówionych rankingach, tutaj firmy same zg∏aszajà si´ do udzia∏u w badaniu. Mo˝e do niego przystà- sce. Mo˝e wynikaç to z faktu, ˝e nie podesz∏y one w ogóle do
piç ka˝de przedsi´biorstwo, które dzia∏a na rynku polskim mi- badania przeprowadzonego przez Hewitt Associates. Niewàtnimum dwa lata i zatrudnia co najmniej 50 pracowników. Me- pliwie jednak ranking ten dostarcza informacji o dobrych pratodologia badania obejmuje kwestionariusz zaanga˝owania codawcach, którzy mimo ˝e nie sà znanymi, mi´dzynarodopracowników, audyt HR oraz kwestionariusz dla Najwy˝szej wymi firmami z globalnà markà, gwarantujà atrakcyjne waKadry Zarzàdzajàcej. O miejscu w rankingu decyduje wynik runki pracy i zatrudniajà zadowolonych pracowników.
uzyskany z 2 wskaêników: Wskaênika Zaanga˝owania PraRanking pracodawców to na pewno doskona∏e narz´dzie
cowników oraz Wskaênika SpójnoÊci, które sk∏adajà si´ na oceny wizerunku firmy jako miejsca pracy. Wysokie miejsce
Wskaênik Najlepszych Pracodawców. Organizacja, aby zna- w rankingach wià˝e si´ najcz´Êciej z aktywnà dzia∏alnoÊcià
leêç si´ na liÊcie Najlepszych Pracodawców, musi osiàgnàç wizerunkowà na uczelniach i w kampusach. Dlatego przy wywskaênik zaanga˝owania na poziomie nie ni˝szym ni˝ 65%. borze pracodawcy warto o tym pami´taç, zachowujàc pewien
Natomiast o kolejnoÊci organizacji w rankingu decyduje wyso- dystans do ch´tnie eksponowanych (np. w og∏oszeniach rekrukoÊç wskaênika Najlepszych Pracodawców. Wyniki badania tacyjnych) przez firmy hase∏, jak: „pracodawca z wyboru” czy
Najlepsi Pracodawcy 2010 w Polsce zosta∏y zaprezentowane „pracodawca marzeƒ”. Zbierajàc informacje o potencjalnym
w tabeli 4.
pracodawcy, warto zaczerpnàç wiedzy z kilku niezale˝nych
˚adna z „topowych” firm, które pojawia∏y si´ w rankin- êróde∏, takich jak: opinie pracowników, wzmianki na forach
gach przygotowanych na podstawie badaƒ preferencji studen- internetowych czy rekomendacje uczelnianego biura karier.
tów, nie widnieje na liÊcie Najlepszych Pracodawców w PolOlga Biaduƒ
Tabela 4. Wyniki badania Najlepsi Pracodawcy 2010 w Polsce
Miejsce

Nazwa firmy

Kategoria: Ma∏e i Êrednie firmy
1.
Toyota Katowice & Toyota Cz´stochowa
2.
Liberty Direct
3.
At Media
4.
EkoWodrol Sp. z o.o.
5.
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
Kategoria: Du˝e firmy
1.
INTEL Technology Poland Sp. z o.o.
2.
ZPC Mieszko S.A.
3.
Operator Gazociàgów Przesy∏owych GAZ-SYSTEM S.A.
4.
JTI Polska Sp z o.o.
5.
Pramerica ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ i Reasekuracji S.A.

Bran˝a

Motoryzacja
Ubezpieczenia
Media i reklama
Budowlana
Finansowa
IT
FMCG
Gazownictwo/Energetyka
FMCG
Ubezpieczeniowa

èród∏o: http://was2.hewitt.com/bestemployers/europe/poland/polish/pages/resultsbpn_2010.htm, [03.09.2010].
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AKTUALNOÂCI UTW SGH
Wielka impreza na WyÊcigach Konnych na S∏u˝ewcu

Wszystkich Czytelników „Absolwenta” zapraszamy na wielkà imprez´
plenerowà, która odb´dzie si´ 2 paêdziernika 2010 r. w godz. 10.00-16.00
na Torach WyÊcigów Konnych na S∏u˝ewcu. Zbiórka o godz. 10.00 przy
wejÊciu g∏ównym, pod kasami. Naszym przewodnikiem b´dzie inicjator
i wspó∏organizator imprezy Pan Pose∏
Micha∏ Szczerba. Nagrod´ w Specjalnej Gonitwie o Puchar UTW oraz caterting ufundowa∏ Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
W programie:
– zwiedzanie obiektów Torów WyÊcigów Konnych oraz zapoznanie si´
z planami ich rewitalizacji;
– specjalna gonitwa koni o Puchar
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z zak∏adami bukmacherskimi;
– konkurs na najbardziej fantazyjny
kapelusz;
– piknik.
Wst´p dla grupy UTW SGH jest bezp∏atny.
Zapraszamy!
Calypso – wypoczynek seniorów
w Hiszpanii
Przypomnijmy, i˝ UTW SGH jest
partnerem wspierajàcym wdra˝anie na
terenie Polski projektu rzàdu hiszpaƒskiego, polegajàcego na dofinansowaniu
wypoczynku polskich seniorów na terenie Hiszpanii w kwocie 150 euro od osoby.
Wiosnà br. ponad 100. s∏uchaczy
UTW SGH wypoczywa∏o w luksusowych warunkach na Majorce. Informujemy Czytelników „Absolwenta”, i˝
projekt b´dzie kontynuowany w kolejnych sezonach. Na poczàtku paêdziernika, kiedy w Hiszpanii lato jest w pe∏ni,
UTW SGH organizuje dwa grupowe
wyjazdy. Pierwszy kierunek to Katalonia i wybrze˝e Costa Brava z wycieczkà
do Barcelony. Drugi – to Andaluzja
i wybrze˝e Costa De La Luz, z mo˝liwoÊcià zwiedzenia Sewilli i Kadyksu,
a tak˝e wypadu do stolicy Portugalii Lizbony.
Osoby zainteresowane zapraszamy do
zapoznania si´ z aktualnymi informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej www.sgh.waw.pl w zak∏adce uniwersytet trzeciego wieku.
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Natomiast osoby pragnàce wyjechaç
w innych terminach, preferujàce inne
miejsca wypoczynku lub d∏u˝sze wyjazdy (14 lub 21-dniowe) mogà dokonaç indywidualnych rezerwacji poprzez stron´
internetowà www.travel-senior.pl
Warszawskie Senioralia

W dniu 24 paêdziernika br. w godz.
10.00-18.00 na terenie Biblioteki Narodowej w Warszawie (Al. Niepodleg∏oÊci
213) odb´dà si´ Kolejne Warszawskie
Senioralia. Impreza jest wspó∏finansowana przez m.st. Warszawy.
W programie m.in.
– stoiska wystawiennicze Uniwersytetów Trzeciego Wieku w foyer Biblioteki, prezentujàce grafik´, malarstwo,
dorobek pisarski, wydawniczy, r´kodzie∏o artystyczne i inne;
– wyst´py zespo∏ów artystycznych
UTW, chórów, kabaretów, zespo∏ów instrumentalnych w Sali Widowiskowej;
– plebiscyt na najciekawsze stoisko
UTW;
– koncert galowy.
Zapraszamy na Senioralia i oddanie
g∏osu na stoisko wystawiennicze UTW
SGH (dwukrotnie zaj´liÊmy I miejsce
w plebiscycie) oraz wzi´cie udzia∏u
w tej bardzo sympatycznej imprezie.
Wst´p jest bezp∏atny.
Uwaga, zmiana siedziby Stowarzyszenia Absolwentów SGH

Z uwagi na wy∏àczenie z eksploatacji
budynku F SGH, w zwiàzku z poddaniem go kapitalnemu remontowi, od
1 paêdziernika 2010 r. zmienia si´ siedziba Stowarzyszenia Absolwentów
SGH. B´dzie si´ ona mieÊciç wraz z sekretariatem UTW SGH w sali 208 budynku A (wejÊcie od ul. Rakowieckiej, II
p.), tj. w Internetowym Klubie Seniora
UTW SGH.
Inauguracja V Roku UTW SGH

W dniu 6 paêdziernika br. o godz.
15.30 UTW SGH zainauguruje V ju˝
rok akademicki. Cztery ubieg∏e lata
funkcjonowania UTW SGH by∏y okresem dynamicznego rozwoju, spektakularnych sukcesów, nagród w konkursach, projektów grantowych. Stanowi∏y
dowód, ˝e osoby dojrza∏e mogà byç
nadal kreatywne, przedsi´biorcze, twór-

cze, mogà podejmowaç nowe wyzwania, mieç Êmia∏e plany i realizowaç swoje marzenia.
Ukoronowaniem tego okresu jest
wyk∏ad inaugurujàcy nowy rok akademicki Pani prof. dr hab. Marii Romanowskiej – za∏o˝ycielki i Cz∏onka Honorowego UTW SGH, pt. Duch przedsi´biorczoÊci.
W tym roku s∏uchaczom UTW SGH
b´dzie towarzyszyç motto:
Kreatywny III wiek – mamy wiele do
zaoferowania!
Stanowimy bowiem pot´˝nà si∏´ spo∏ecznà, tkwi w nas wielki, s∏abo jeszcze
wykorzystany potencja∏ intelektualny,
mamy jeszcze wiele do zaoferowania
rodzinom, spo∏eczeƒstwu i samym sobie.
Zapraszamy Absolwentów SGPiS/
SGH do udzia∏u w imprezach integracyjnych, turystycznych i zaj´ciach aktywizujàcych, a w szczególnoÊci na cotygodniowe wyk∏ady, których ró˝norodnoÊç tematyczna oraz wysoki poziom naukowy z pewnoÊcià zadowoli
ka˝dego.
Program zaj´ç znajduje si´ na stronie
internetowej www.sgh.waw.pl w zak∏adce uniwersytet trzeciego wieku.
Jak co roku przesy∏amy go tak˝e
cz∏onkom Stowarzyszenia Absolwentów SGH tradycyjnà pocztà wraz z niniejszym egzemplarzem „Gazety
SGH”.
Krystyna Lewkowicz
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