
 

 
 

DayTrader Event 2012 

 

20-22 kwietnia 2012 w Zawrat Ski Resort w Białce Tatrzańskiej odbędzie się II edycja szkoleń 
pod nazwą "DayTrader Event". 

W ciągu wydarzenia, uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach 
przeprowadzonych przez praktyków ze swoich dziedzin. Pierwszy raz w Polsce przywitamy 
przedstawicieli firmy Sterling Trader, Inc dostarczających rozwiązań tradingowych dla 
inwestorów giełdowych. 

Druga edycja wydarzenia skupia się na poszerzeniu wiedzy z zakresu Psychologi Tradingu, 
gdyż to głównie emocje oraz psychika blokują właściwe zachowania, które inwestor 
powinien wykorzystywać podczas tradingu. Przybliżona zostanie wiedza z zakresu tworzenia i 
budowania automatu inwestycyjnego; Osoby zainteresowane matematycznym podejściem 
do inwestycji poznają podstawy zastosowania Geometrii Rynku podczas inwestycji, 
skutecznej metody tradingu wykorzystywanej przez cenionych inwestorów. Przedstawiony 
zostanie również schemat i praktyczne wykorzystanie Trading Planu podczas inwestycji 
giełdowych. Przedstawiony zostanie również schemat tradingu, podczas którego 
wykorzystywane jest tylko okno kwotowań - tzw. "Tape reading". 

Zapraszamy! Zapisy na oficjalnej stronie wydarzenia: 

http://event.day-trader.pl 

Organizatorzy: 

Tomasz Przybycień – Day-Trader.pl 

oraz 

Europrop Poland Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Program  DayTrader Event 2012* 

Mamy zaszczyt pierwszy raz w Polsce gościć przedstawicieli firmy Sterling Trader, Inc, 
jednego z największych dostawców rozwiązań tradingowych dla graczy giełdowych 
skupionych na rynkach amerykańskich. 

20.04.2012 - Dzień pierwszy 

 13:30 -14:30 - Oficjalne rozpoczęcie zlotu / Obiad 
 14:30 - 15:15 - Zakwaterowanie 
 15:30 - 17:00 - Szkolenie: "Automatyzacja strategii tradingowej – od pomyslu do 

realizacji" - jak zautomatyzować Twoją strategię tradingową. Prowadzący: Konrad 
Rotuski (programista, Europrop Poland Sp. z o.o.) 

 17:00 - 17:15 - przerwa kawowa 
 17:15 - 19:00 - Prezentacja: "Sterling Trader, platforma transakcyjna na giełdach 

amerykańskich w praktyce". Prowadzący: Steve Sierszulski (prezes oraz założyciel 
firmy Sterling Trader, Inc) oraz Gene Oliveri (Senior Account Representative). 
Szkolenie częściowi anglojęzyczne. 

 19:30 - 20:30 - kolacja 
 20:30 - wieczorna atrakcja :) 

21.04.2012 - Dzień drugi 

 9:00 - 10:00 - Śniadanie 
 10:15 - 13:15 - Szkolenie: "Psychologia Tradingu. Zniekształcenia racjonalności 

procesu decyzyjnego". Prowadzący: Paweł Strojny (psycholog, prywatny 
przedsiębiorca, współpracownik Instytutu Psychologii UJ). 

 13:30 - 14:30 - Obiad 
 15:00 - 16:30 - Szkolenie: "Tape reading - czytanie z taśmy (TAS) oraz kwotowań 

(Level II)". Prowadzący: Tomasz Przybycień (Trader, Day-Trader.pl). 
 16:45 - 19:15 - Szkolenie: "Geometria Rynku - wprowadzenie". Prowadzący: 

Mieczysław Siudek (prywatny inwestor; właściciel Geometriarynku.wordpress.com). 
 19:45 - Kolacja 

22.04.2012 - Dzień trzeci 

 8:30 - 9:30 - Śniadanie 
 9:45 - 11:00 - Szkolenie: "Praktyczne porady przy budowaniu własnego Trading 

Planu". Prowadzący: Tomasz Przybycień (Trader, Day-Trader.pl). 
 11:00 - 11:15 - Oficjalne zakończenie 
 11:15 - Wykwaterowanie  

* plan może ulec niewielkim zmianom godzinowym. 



 

 
 

Sylwetki prowadzących 

Szkolenia odbywające się w ramach DayTrader Event przeprowadzone zostaną przez 
praktyków swoich dziedzin. W ten sposób spełnimy główną misję charakteryzująca założenia 
organizacji niniejszego wydarzenia: przede wszystkim praktyka. Wśród prowadzących 
znajdują się osoby, dla których inwestycje stanowią główne bądź jedyne źródło dochodów. 

Sylwetki prowadzących: 

1. Mieczysław Siudek - od ponad 17 lat zdobywa doświadczenie na rynkach 
kapitałowych. Market, dealer, a także zarządzający funduszem TFI. Od ponad 8 lat 
inwestuje bez innej pracy zawodowej. Prowadzi również szkolenia z zakresu 
geometrii rynków. Na jego oczach powstawały Price Actions Chronciles. 

2. Paweł Strojny - psycholog, prywatny przedsiębiorca, współpracownik Instytutu 
Psychologii UJ. Zajmuje się psychologią podejmowania decyzji (konsumenckich i 
inwestycyjnych) oraz komunikacją i zaufaniem we współpracy zapośredniczonej przez 
komputer. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat metapoznawczych czynników 
wpływających na uzyskiwanie pewności. 

3. Konrad Rotuski - związany z rynkami finansowymi od 8 lat; zawodowo zajmuje się 
tworzeniem algorytmicznych systemów tradingowych oraz analizą danych 
finansowych. Autor artykułów naukowych dotyczących nieefektywności rynku 
polskiego, prowadzi również własne badania w tym zakresie. 

4. Tomasz Przybycień - trader, głównie skupiony na amerykańskich giełdach akcji. Od 
blisko 5 lat główne źródło dochodów stanowią inwestycje. Przede wszystkim 
skupiony na strategiach wykorzystujących podstawowe założenia analizy technicznej 
oraz zmiany obrotu. Główny organizator DayTrader Event. 

5. Steve Sierszulski - President oraz CEO firmy Sterling Trader, Inc, oferującej 
rozwiązania w zakresie tradingu. Właściciel jednej z największych platform 
tradingowych oferujących możliwość inwestycji na amerykańskich giełdach akcji. 
Mamy przyjemność po raz pierwszy gościć firmę Sterling Trader w Polsce. 

6. Gene Oliveri - Senior Account Representative - pracownik firmy Sterling Trader, Inc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

"Sponsorami strategicznymi" wydarzenia DayTrader Event są: 
 

 

Firma EUROPROP Poland jest prywatną spółką zajmującą się tradingiem, szkoleniami oraz 
badaniami ilościowymi. Firma została założona przez zespół traderów, który chciał stworzyć 
coś unikalnego w branży: i tak też powstała firma typu „proprietary trading”, która oferuje 
doświadczonym traderom narzędzia oraz szansę na rozwój poprzez zaoferowanie 
konkurencyjnych cen, a początkującym traderom indywidualne szkolenia prowadzone przez 
zespół oddanych profesjonalistów. 

 

Sterling Trader, Inc jest firmą dostarczającą technologii umożliwiającej dokonywanie 
transakcji giełdowych na rynkach amerykańskich zarówno dla klientów indywidualnych jak i 
instytucji finansowych. 

  

"Sponsorami" DayTrader Event są: 

 

Największa, specjalistyczna księgarnia z publikacjami o rynku finansowym i inwestycjach w 
Polsce. Działa w Internecie od 2006 roku. W swojej ofercie posiada ponad 800 książek o 
inwestowaniu, grze na giełdzie oraz rozwoju osobistym. Stale współpracuje z polskimi i 
zagranicznymi wydawcami. 

 

Profesjonalny dostawca sygnałów transakcyjnych na rynek FOREX oraz inne rynki giełdowe 
oraz towarowe. Sygnały zawierają komplet precyzyjnych informacji potrzebnych do otwarcia 
oraz zamknięcia transakcji, zarówno w przypadku zysku, jak i starty. Statystyki, wykresy, 
opisy oraz więcej informacji o strategiach znajdziesz na stronie internetowej serwisu. 

 

 



 

 
 

Patronem medialnym wydarzenia jest 

 

„TREND - miesięcznik o sztuce inwestowania” wydawany jest od 2008 r. Czasopismo 
dostępne jest w wersji papierowej i elektronicznej. Misją miesięcznika jest propagowanie 
wiedzy ekonomicznej oraz finansowej. Giełda, finanse i biznes to główne tematy poruszane 
na łamach miesięcznika TREND. Poza kwestiami edukacyjnymi, Redakcja wspiera polską 
przedsiębiorczość i obejmuje patronatem inicjatywy związane z rynkami finansowymi i 
biznesem. 

 

 


