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Stowarzyszenie Analityków Technicznych powstało dla Ciebie. Abyś mógł 

zobaczyć jak inni inwestorzy inwestują swoje oszczędności, jakie mają strategie, 

zarządzanie kapitałem czy teŜ podejście do tego tematu. 

 

JuŜ 12marca 2011 (sobota) zapraszamy Cię na cały dzień z Analizą 

Techniczną we Wrocławiu. Szkolenie jest niemal darmowe (pokrywasz tylko koszty 

logistyczne). Na zaproszenie Stowarzyszenia odpowiedział praktyk rynków 

finansowych Jarek Augustynowicz, zgodził się on podzielić swoją wiedzą i 

doświadczeniem z zakresu inwestowania z uczestnikami AT Day. Jarek konkursie 

Parkiet Challenge 2009 zajął jedną z czołowych miejsc w kategorii kontrakty 

terminowe osiągając stopę zwrotu z kapitału ponad 1000%.  Drugim gościem 

będzie Krzysztof Trybuch inwestor z krwi i kości. Dotychczas siedział na 

spotkaniach AT DAY po stronie uczestników jednak teraz zgodził się opowiedzieć 

swoja przygodę z inwestowaniem. 

 

 

Program szkolenia został podzielony na trzy poziomy, tak aby kaŜdy kto miał 

styczność z AT lub teŜ jest początkującym mógł dowiedzieć się czym jest analiza 

wykresu. KaŜdy znajdzie tutaj coś dla siebie: 

 

Investors Level – to wiedza, którą powinien posiadać kaŜdy uczestnik rynku 

finansowego. Teraz nie jest waŜne czy masz doświadczenie czy teŜ nie, bo jest to 

moduł specjalnie dla Ciebie.  

Traders Level – to kolejny poziom wtajemniczenia w analizę techniczną. Tematy 

poruszane podczas tego modułu wymagają minimalnej wiedzy i zaangaŜowania 



uczestnika. Dzięki dobrze opracowanym materiałom i duŜemu doświadczeniu 

prowadzących temat ten będzie takŜe łatwy dla początkujących inwestorów. 

Experts Level – to najlepsze rozwiązania, które moŜna znaleźć na rynku. Często te 

zagadnienia analizy technicznej wykraczają poza granice logicznego myślenia, ale 

kaŜdy kto posiada wyobraźnię bez trudu je zrozumie.  

 

Stowarzyszenie zwraca szczególną uwagę na to, aby osoby które przekazują 

swoją wiedze posiadały przygotowanie teoretyczne a nade wszystko praktyczne w 

inwestowaniu, co gwarantuje najwyŜszy poziom merytoryczny szkoleń AT Day.  

 

Doświadczenie, które zdobędziesz podczas naszego szkolenia będziesz mógł 

wykorzystać w praktyce, co moŜe wpłynąć na wyniki Twoich transakcji. Inwestycja 

150 złotych w samego siebie moŜe okazać się najlepszą transakcją w Twoim Ŝyciu, 

gdyŜ otrzymasz wiedze wynikającą z wieloletniej praktyki prowadzących szkolenie. 

 

 

Szczegółowy plan szkolenia AT Day 12 marca (sobota): 

 

1. Być (prorokiem) czy mieć (regularne zyski), czyli wybór 

między rozrywką i dochodem na giełdzie?- Traders Level  

Jarosław Augustynowicz (2h) 

 

Temat zapowiada się nader ciekawie, a Jarek będąc praktykiem oraz stałym 

komentatorem rynkowym zapewni sporą porcję praktyki inwestycyjnej. Na co dzień 

moŜna spotkać jego opinie o rynku kontraktów na indeksy na stronie SII. 

http://www.sii.org.pl/analizy/azymut,-,strategie,futures.html . 

 

2. Moja droga inwestora- Traders Level Krzysztof Trybuch (2h) 

 
Krzysztof przedstawię drogę jaką sam przebył i omówi szczegółowo etapy jakie 

czekają na większość z inwestorów w drodze do zyskownego tradingu. Pokarze 

takŜe ostatnie zrobione transakcje. 



Krzysztof to 100% praktyk związany z rynkiem od 2004 roku. Aktywny uczestnik 

rynku finansowego. Ortodoksyjnie korzystający z analizy technicznej w 

szczególności z technik Fibonacciego. Uczestnik wielu szkoleń indywidualnych i 

grupowych związanych z analizą techniczną i zagadnieniami z dziedziny 

psychologii. 

 

3. Psychologiczne pułapki naszego umysłu które nie pozwalają 

nam systematycznie zarabiać pieniądze– Expert Level Paweł Śliwa 

(2h) 

 

� Znaczenie psychologii w inwestowaniu 

� Racjonalność w inwestowaniu a jej brak w rzeczywistości 

� Przebadane efekty pułapek psychologicznych 

� Liczne przykłady z Ŝycia inwestora (mojego i innych) 

 

Temat trudny ale przez niektórych uwaŜany za najwaŜniejszy w drodze inwestora. 

Postaram się przybliŜyć teorie i praktykę w tej dyscyplinie, aby kaŜdy zamiast 

wyboistego wygonu mógł podąŜać szeroką autostradą.  

 

Prowadzący: 

JAREK AUGUSTYNOWICZ - autor codziennych komentarzy dla rynku kontraktów terminowych na 
W20 Azymut, na giełdzie od 1997 roku, na rynku kontraktów terminowych od 2001. W grze giełdowej 
kieruje się zasadą mówiącą, Ŝe formacje analizy technicznej są tak samo racjonalne jak tarot, 
astrologia, bogowie i pech w piątek trzynastego. 
 
PAWEŁ ŚLIWA  
 
Rynkami finansowymi zajmuje się od 1998 roku, specjalizując się w Analizie Technicznej. Aktualnie 
pracownik Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Dyr. SprzedaŜy. Prowadzi i 
organizuje szkolenia dla inwestorów od 4 lat, gdzie tylko w 2008 roku na jego szkoleniach było 
ponad 1000 osób. Współpracował ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (Wall Street, 
Akademia tworzenia kapitału), Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego, uczelniami wyŜszymi: SGH w 
Warszawie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu i wieloma innymi. Jako teoretyk i praktyk 
inwestuje swoje oszczędności i bierze pelą odpowiedzialność za swoje decyzje finansowe. Jest 
uczestnikiem licznych szkoleń i kursów w tym ostatnio z Robertem Minerem. Prywatnie mąŜ, tata i 
pasjonat rynków finansowych czego efektem jest www.SATRF.org  

 

 

Co zyskasz dzięki szkoleniu AT Day: 



 

�  oszczędzasz pieniądze które wydałbyś na szkolenie, które często kosztuje 

ponad 2000 złotych 

�  oszczędzasz czas, który sam musiałbyś poświęcić na czytanie i analizy 

�  oszczędzasz na zakupie ksiąŜek otrzymując materiały ze szkoleń 

�  uczysz się na błędach innych a nie swoich, a tego nie da się porównać do 

Ŝadnych pieniędzy 

�  zyskujesz wiedzę praktyczną wynikającą z doświadczeń prowadzących 

�  poznasz ludzi którzy interesują się tym samym tematem co Ty – zarabianiem 

pieniędzy. Przyjdź a spotkasz ich tutaj wielu, będziesz mógł wymienić 

poglądy i spostrzeŜenia. Kto wie moŜe to zaowocuje nowymi znajomościami, 

przełomowymi odkryciami czy teŜ po prostu dobrą zabawą. 

 

 

Logistyka i Zgłoszenia: 

 
• Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa do ok 17:00 w dniu 12 

MARCA 2011 (sobota), czas zakończenia moŜe ulec zmianie.  
 

• Szkolenie odbędzie się we WROCŁAWIU (kaŜdy z uczestników zostanie 
poinformowany mailem o miejscu szkolenia po zaksięgowaniu płatności na 
naszym koncie, nie później niŜ 6 dni przed szkoleniem)  

 
• Koszt szkolenia to 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych  w tym podatek VAT 23%) 

dla członków Stowarzyszenia, płatność przelewem naleŜy uregulować w 
ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia swojego uczestnictwa. JeŜeli nie jesteś 
jeszcze członkiem Stowarzyszenia zarejestruj się 
www.satrf.org/rejestracja.php , jeŜeli jeszcze tego nie zrobiłeś.  

 
• Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie AT Day WROCŁAW wypełnij ankietę 

znajdującą się na tej oto stronie :  

 
http://satrf.org/str2.php?k=6&st=18 

 
JeŜeli link nie zadziała skopiuj go do swojej przeglądarki wcześniej logując się na 
stronie SATRF 
 
Organizatorem AT Day jest:  
 
Price Action Paweł Śliwa 



Ul. Długa 35 
05-660 Warka 
Dane do wpłaty: 
ING Bank Śląski S.A. oddz. Warka: 
Konto nr: 56 1050 1777 1000 0090 6558 4097 
Tytuł wpłaty: AT Day WROCŁAW, imię i nazwisko wpłacającego 
 

Dokonaj przelewu kwoty 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych  w tym podatek VAT 
23%) na konto podane powyŜej, potwierdzając tym samym swój udział w szkoleniu. 
W odpowiedzi na zgłoszenie dostaniesz maila.  
 

• PoniewaŜ mamy ograniczone moŜliwości co do wielkości sali, o zapisaniu na 
listę uczestników decydować będzie dokonanie zgłoszenia potwierdzonego 
wpłatą w terminie 5 dni od zgłoszenia. Po tym terminie zastrzegamy sobie 
prawo skreślenia z listy spotkania otwierając tym samym moŜliwość innym 
chętnym.  

 
• JeŜeli z jakichkolwiek przyczyn nie będziesz mógł przyjść daj nam znać 

najpóźniej 5 dni przed szkoleniem przesyłając maila na adres info@satrf.org  
a zwrócimy Ci pieniądze. JeŜeli nie dasz nam znać i nie będzie Cię na 
spotkaniu to nie będziemy zwracać kwot wpłaconych przez Ciebie.  

 
Do zobaczenia we Wrocławiu. 
 

 


