
 

 

 

KUTNO DLA FIRM RODZINNYCH – AGENDA 

                               
#4 Pomnażamy rodzinne bogactwo.  

Sposoby pomiaru zysku ekonomicznego 

01.10.2019 r. (wtorek) 

Kutno, sala konferencyjna CUKROVNIA (I piętro), ul. N. Barlickiego 20 

 

09:00 - 10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

CZĘŚĆ PIERWSZA - SEMINARIUM SZKOLENIOWE 

10:00 - 10:20 OTWARCIE SEMINARIUM  
Przedstawienie zakresu projektu 
Jak rejestrować się do projektu? 
Jak korzystać z doradztwa on-line? 
Prezentacja dalszych działań w projekcie 

 

Mariola Grodnicka - Prezes ARRK S.A.; 
Animator LCK Kutno 

10:20 - 11:20 PATENT NA ZYSK – jak pomnażać swój majątek 
nie zagrażając bezpieczeństwu firmy rodzinnej. 
Sposoby ochrony patentowej jako narzędzie w 
zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. 

Prowadzący: 
Sławomir Nowicki  
(Rzecznik Patentowy) 
Kancelaria Prawna IntellectPol  
 

11:20 - 12:20 ZYSK ODNAWIALNY - co przynosi większy zysk, a 
co stanowi tylko kosztochłonną  inwestycję? Czy 
opłaca się wykonywać audyt energetyczny? Jak 
zyskać dzięki odnawialnym źródłom energii? 
 

Prowadzący: 
Krzysztof Krukowski 
Earth Energy 
 

12:20 - 12:30 PRZERWA KAWOWA 

12:30 - 13:30 ZAKSIĘGUJ ZYSK – Jak mierzyć wartość majątku w 
dwóch sferach aktywności : firma i rodzina? Jak 
zrozumieć co przynosi zysk, jak analizować krótko i 
długoterminowe skutki decyzji finansowych? 
Jak zarządzać majątkiem, żeby go pomnażać ? 
 

Prowadzący: 
Jarosław Wiśniewski 
Wiśniewscy Biuro Księgowe 
 

13:30 - 14:30 LUNCH 

CZĘŚĆ DRUGA – KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

14:30 - 16:45 KONSULTACJE INDYWIDUALNE  Konsultanci: 
Sławomir Nowicki IntellectPol  
Krzysztof Krukowski Earth Energy 
Jarosław Wiśniewski 
Wiśniewscy Biuro Księgowe 

 
16:45 - 17:00 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE SEMINARIUM Mariola Grodnicka - Prezes ARRK S.A. 

 



 

 

 
Dzięki Lokalnym Dostawcom Usług dla Firm Rodzinnych nie uzyskasz odpowiedzi na pytanie 

w co najlepiej inwestować, ale jak najlepiej zarządzać majątkiem, żeby go pomnażać 
ograniczając zagrożenia  dla stabilności firmy? 

 
PROWADZĄCY: 

 
Sławomir Nowicki IntellectPol  

Krzysztof Krukowski Earth Energy 
Jarosław Wiśniewski Wiśniewscy Biuro Księgowe 

 

 

 

 

Firma Earth Energy powstała w 2010 r. w odpowiedzi na potrzeby rynku 

zajmuje się nadzorowaniem realizacji przedsięwzięć na każdym etapie, w tym 

doradztwem inwestycyjnym oraz nieruchomościami, a także sporządzaniem 

dokumentów strategicznych, doradztwem w zakresie planistycznym, prawnym 

i finansowym. Earth Energy przeprowadza prognozy, strategiczne oceny 

oddziaływania na środowisko i audyty środowiskowe w przedsiębiorstwach. 

 

Dowiedz się o profilu istniejącego zużycia energii w swojej firmie, w jaki sposób 

i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii.  

 

Intellectpol jest kancelarią oferującą profesjonalne usługi w zakresie własności 

przemysłowej oraz doradztwa prawnego gwarantując kompleksową obsługę 

prawną i patentową. Firma pomaga zwalczać naśladownictwo oznaczeń i 

produktów oraz naruszenia praw autorskich. Pomaga w zabezpieczeniu 

majątkowych praw autorskich, licencji, ocenia i wycenia naruszenia. 

 

Dowiedz się jak zyskać przewagę nad konkurencją stosując ochronę 

patentową. 

 

Wiśniewscy Biuro Księgowe prowadzi pełną obsługę księgową małych, 

średnich oraz dużych podmiotów gospodarczych. Ich praca nie jest 

ograniczona do suchej ewidencji dokumentów, lecz w dużej mierze polega na 

znajdowaniu najbardziej optymalnych rozwiązań, w zależności od potrzeb 

klientów. Oferta skierowana jest do firm, które cenią sobie dokładność, 

terminowość oraz rzetelność na każdym etapie realizacji prac księgowych.  

 

Dowiedz się jak mierzyć zysk ekonomiczny i dlaczego tak kluczowe jest 

wdrożenie systemu gromadzenia i zarządzania danymi finansowymi. 
 


