Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Zarząd Krajowy

SPRAWOZDANIA

Z DZIAŁALNOŚCI

ODDZIAŁÓW

POLSKIEGO TOWARZYSTWA
EKONOMICZNEGO
W 2017 ROKU

Sprawozdania

z działalności

Oddziałów

Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego
w 2017 roku

Spis treści
1. Oddział PTE w Białymstoku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Oddział PTE w Bydgoszczy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Oddział PTE w Częstochowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Oddział PTE w Gdańsku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Oddział PTE w Gliwicach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Oddział PTE w Katowicach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. Oddział PTE w Kielcach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8. Oddział PTE w Koszalinie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. Oddział PTE w Krakowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10. Oddział PTE w Legnicy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11. Oddział PTE w Lublinie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12. Oddział PTE w Łodzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
13. Oddział PTE w Olsztynie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
14. Oddział PTE w Opolu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
15. Oddział PTE w Poznaniu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
16. Oddział PTE w Radomiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
17. Oddział PTE w Rzeszowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
18. Oddział PTE w Szczecinie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
19. Oddział PTE w Toruniu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
20. Oddział PTE w Wałbrzychu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
21. Oddział PTE we Wrocławiu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
22. Oddział PTE w Zielonej Górze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2

3
9
30
39
46
50
56
59
64
69
71
74
84
90
94
99
101
105
113
122
127
131

1. Oddział PTE w Białymstoku

1.

Oddział PTE w Białymstoku

1. Działalność organizacyjna
Funkcjonowanie Oddziału PTE w Białymstoku w roku 2017 opierało się głównie
na działalności naukowej oraz upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej. Najważniej‑
szym wydarzeniem naukowym są organizowane co pół roku spotkania Podlaskiego
Forum Ekonomistów. Oddział organizuje również Okręgowy Etap Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej. Istotnym elementem działalności Oddziału w 2017 roku była również
działalność wydawnicza.
Oddział PTE w Białymstoku w roku 2017 działał pod kierownictwem Zarządu
w poniższym składzie:.
1. dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB – prezes
2. dr Anna Dyhdalewicz – zastępca prezesa
3. dr Adam Szczepanowski – zastępca prezesa
4. dr Magdalena Owczarczuk – sekretarz
5. dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB
6. dr hab. Mirosława Kozłowska‑Burdziak, prof. UwB
7. dr Paweł Piątkowski
8. dr Adam Wyszkowski
Skład Komisji Rewizyjnej
1. dr Anna Bagieńska
2. dr Anna Gardocka‑Jałowiec
3. prof. zw. dr hab. Bazyli Poskrobko
W roku 2017 odbyły się 3 zebrania Zarządu. Działalność Zarządu skoncentrowana
była na:
• sukcesywnym zwiększaniu potencjału naukowego Oddziału poprzez podejmowanie
nowych inicjatyw i werbowanie nowych członków;
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•
•
•
•
•

rozwijaniu strony internetowej poprzez uzupełnianie informacji z bieżącej działal‑
ności Oddziału;
organizacji kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
organizacji dwóch kolejnych spotkań w ramach cyklu Podlaskich Forów Ekonomi‑
stów;
intensyfikacji działalności wydawniczej;
rozstrzygnięciu konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu
ekonomii w białostockim ośrodku akademickim oraz ogłoszeniu kolejnej edycji
konkursu.

2. Członkowie
Liczba członków Oddziału zwiększyła się do 76 osób. Pozytywnym faktem jest
rekrutowanie młodych osób, które wykazują znaczne zainteresowanie prowadzeniem
działalności w ramach Oddziału.

3. Współpraca
PTE Oddział w Białymstoku aktywnie współpracuje z lokalnymi uczelniami o profilu
ekonomicznym. Są to: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku,
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku. Ponadto, w ramach Podlaskiego Forum Ekonomistów, Oddział próbuje
intensyfikować współpracę z podlaskimi przedsiębiorcami, co udaje się tylko połowicz‑
nie.

4. Wydawnictwa
Stopniowo rozszerzamy działalność wydawniczą, a w planach są kolejne działania
w tym zakresie. W związku z tym powołano Komitet Wydawniczy, który przejął od Za‑
rządu ten obszar działalności. W skład Komitetu Wydawniczego wchodzą następujące
osoby:
1. dr Anna Dyhdalewicz,
2. dr Luiza Kostecka‑Tomaszewska,
3. dr hab. Mirosława Kozłowska‑Burdziak, prof. UwB,
4. dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB,
5. dr Adam Szczepanowski.
W roku 2017 siłami członków Zarządu Oddział PTE w Białymstoku wydano jedną
monografię oraz biuletyn.
1. Kinga Karpińska, Anna Matel i Anna Protasiewicz, Konsument w działalności inno‑
wacyjnej przedsiębiorstw, ISBN 978-83-917772‑6‑8, nakład 150 egz.
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2. Biuletyn „European concept of land management” („Europejska koncepcja zarzą‑
dzania ziemią”) w nakładzie 400 egz.
Procedowane są dwie kolejne monografie.

5. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W roku 2017 Oddział kontynuował zaangażowanie w organizację Okręgowego Etapu
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE. Do uczestnictwa w etapie szkolnym Olimpiady
zgłosiło się 312 uczniów szkół średnich, zaś w konkursie brało udział 205 uczniów. Do eli‑
minacji Okręgowych II stopnia Olimpiady zakwalifikowało się 22 uczniów, z których
16 osób przystąpiło do pisania testu.

6. Działalność wszechnicowa
Oddział kontynuował organizację spotkań w ramach Podlaskiego Forum Ekono‑
mistów, który to cykl rozpoczęto w 2008 roku. W ramach spotkań upowszechniana jest
wiedza ekonomiczna, wymieniane są doświadczenia, wzmacniana jest współpraca na‑
ukowców z przedsiębiorcami. Ponadto, dyskutowane są aktualne kwestie istotne z punktu
widzenia rozwoju społeczno‑gospodarczego regionu.
XVII Seminarium Naukowe z cyklu Podlaskie Forum Ekonomistów odbyło się
26 czerwca 2017 roku w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Wykład
wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Robert Ciborowski – Rektor UwB, który zwrócił
m.in. uwagę na konieczność odpowiednich nakładów kapitałowych we wprowadzaniu
innowacji. Przytoczył dane dotyczące wysokości finansowania nauki i innowacji w krajach
Europy Środkowej. Niestety Polska w tych zestawieniach pozostaje na jednym z ostatnich
miejsc. Profesor zwrócił również uwagę na potrzebę wypracowania mierników innowacji,
gdyż te, które są aktualnie stosowane nie odzwierciedlają stanu innowacji w poszczegól‑
nych regionach i krajach.
Interesujące wyniki badań przedstawił również dr inż. Wojciech Winogrodzki – prezes
T‑Matic Grupa Computer Plus. Zwrócił uwagę, że praktycznie jedynym źródłem rozwoju
podlaskiej gospodarki w ostatnich latach był dynamiczny wzrost przedsiębiorstw ekspor‑
tujących do krajów Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa te stanowią jedynie 16–18% ogółu
podlaskich przedsiębiorstw. Struktura podlaskiego eksportu świadczy o wzrastającej, lecz
niedostatecznej jeszcze konkurencyjności sektora przetwórstwa przemysłowego, przy
czym im większy stopień przetworzenia, tym konkurowanie na wymagających rynkach
UE staje się trudniejsze. Świadczy to o potrzebie kontynuacji działań na rzecz rozwoju
technicznego, technologicznego, innowacyjności naszych przedsiębiorstw.
Dalszą część spotkania miała charakter debaty panelowej. Dyskusję poprowadził
dr Adam E. Szczepanowski – dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych WSFiZ w Białym‑
stoku. Do debaty byli zaproszeni podlascy przedsiębiorcy. Dyrektor generalny PLUM,
przedsiębiorstwa specjalizującego się w produkcji sterujących zespołów elektronicznych,
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stwierdził, że wiele lat temu wybrano drogę rozwoju firmy właśnie przez innowacje.
Stwierdził on, że droga ta nie jest łatwa. Ważne jest ustalenie rynku docelowego, szczegól‑
nie zagranicznego. Pan Adam Walicki – wiceprezes Fundacji „Technotalenty” podkreślił
wagę troski o młodych innowatorów, którzy uwierzyli w moc swoich działań (około 400
osób). Wykonali oni ok. 280 oryginalnych prac. Ci młodzi są lub mogą być znaczącą
cząstką każdej firmy. Dr Tomasz Matwiejczuk – prezes firmy informatycznej IQ5 zwrócił
uwagę na potrzebę indywidualnego podejścia i własnej ścieżki rozwoju przedsiębiorstw
w zakresie innowacji. Pan Adam Ławicki – prezes Whitehill stwierdził, że nie ma aktualnie
projektu rozwoju województwa podlaskiego wskazującego, w jakim kierunku chcemy
iść, jaki konkretny wyrób charakteryzuje nasz region. Pan Jarosław Antychowicz – prezes
Infinity Group mówił o utrudnionym dostępie do młodych wykształconych pracowników.
Pan Marek Siergiej – prezes firmy Promotech wskazał na brak kapitału, również ludz‑
kiego, który pomógł by w rozwoju, również innowacyjnym, podlaskich firm. Wskazał
też na potrzebę dobrego przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorstwami. Stać nas
na więcej. Potrzebna jest wiara w odniesienie sukcesu na rynku. Na potrzebę kapitału
i dobrego przepływu informacji, zwrócił uwagę prof. dr hab. Marek Proniewski. Podkreślił
on potrzebę współpracy, sieciowania firm. Stwierdził że należy bardziej wspierać kapitał
ludzki, aby rozwijać innowacje i opuścić niechlubne 230 miejsce wśród regionów Europy
pod względem wprowadzanych innowacji.
W trakcie Forum zastanawialiśmy się czy aktualnie w kontekście rozwoju naszego
regionu jesteśmy Polską A, B czy C? Głosy były różne. Podsumowując można stwierdzić
że jesteśmy Polską A i B i C, a może i D, ponieważ mamy bardzo dobre innowacyjne
przedsiębiorstwa, konkurencyjne w Europie i świecie, ale też wiele zapóźnionych, nie
innowacyjnych, co należy oczywiście zmieniać.
XVII Seminarium Naukowe z cyklu Podlaskie Forum Ekonomistów miało miejsce
19 grudnia 2017 na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB. Temat przewodni brzmiał:
Podatki 2018 – zmiany tak, ale w jakim kierunku? W spotkaniu jako prelegenci brali udział
Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz Teresa Sołowińska,
dyrektor Biura Stowarzyszenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Białymstoku.
Spotkanie rozpoczął dr Adam Wyszkowski i jako główny organizator podziękował
prelegentom i gościom za przybycie i chęć wzięcia udziału w Forum. Następnie dziekan
Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB, jako go‑
spodarz spotkania oficjalnie otworzyła Forum, zachęcając uczestników do aktywnego
udziału.
Pierwszy z prelegentów, Pan Paweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Fi‑
nansów, zaprezentował temat: Zmiany w systemie podatkowym w latach 2017–2018, na‑
tomiast drugi, Teresa Sołowińska, dyrektor Biura Stowarzyszenia Księgowych Oddziału
Okręgowego w Białymstoku, temat Kierunki zmian w systemie podatkowym z punktu
widzenia przedsiębiorców.
Po wystąpieniu zaproszonych prelegentów miała miejsce otwarta część Forum,
w którym zaproszono przybyłych gości do zadawania pytań, ewentualnie wygłaszania
6
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swoich opinii na temat bieżących zagadnień dotyczących polskiego systemu opodatko‑
wania. Tocząca się dyskusja dotyczyła przede wszystkim najnowszych zmian w zakresie
podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług (VAT). Zmiany te zostały
zaproponowane przez ustawodawcę po to, by w jak największym stopniu ograniczyć
możliwości występowania nadużyć w postępowaniu podatników (szczególnie przedsię‑
biorców) i ograniczyć wartość tak zwanej luki podatkowej. Zmiany te były szczególnie
dyskutowane w kontekście narzucenia dodatkowych obowiązków na podatników, co
może być przyczyną dalszych utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Poruszono także kwestie dotyczące uszczelnienia sytemu podatkowego przez pryzmat
występujących w nim preferencji podatkowych. Dyskutowano także na temat problema‑
tyki roli nieruchomości w procesie optymalizacji podatkowej.
W dniu 2 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu w spra‑
wie rozstrzygnięcia Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską i Licencjacką w obszarze
Finansowe aspekty działalności gospodarczej. Komisja podjęła decyzję, aby przyznać
nagrodę:
• wśród prac magisterskich – pani Karolinie Hołownia za pracę „Kreatywne aspekty
rachunkowości w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw”, której promotorem
była pani dr Anna Dyhdalewicz;
• wśród prac licencjackich – pani Annie Olszewskiej za pracę „Analiza źródeł finan‑
sowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Lumiere sp. z o.o.”, której
promotorem była dr Elżbieta Orechwa‑Maliszewska.

7. Sytuacja majątkowa
PTE Oddział w Białymstoku nie posiada własnych składników majątkowych. Ko‑
rzysta z bazy lokalowej udostępnionej przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwer‑
sytetu w Białymstoku. Oddział nie prowadził działalności zarobkowej. Działalność była
finansowana ze składek członkowskich. Oddział uzyskał dodatni wynik finansowy i nie
posiadał zobowiązań. Jest to skutkiem wprowadzenia dyscypliny w ściąganiu składek
i oszczędnej gospodarki wydatkami.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Białymstoku
Lp.

Wyszczególnienie
Konferencje

liczba
uczestnicy

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

4

Ekspertyzy

liczba

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

6

Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................

1

Tabela A
2016

2017

2
90

2
80

4
750

2
550

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

8

Wyszczególnienie

1

Koła

2

Kluby

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

4

Inne (proszę podać jakie) ........................................

5

Członkowie
b) wspierający

a) zwyczajni

Tabela B
2016

2017

nie

nie

73

76
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2.

Oddział PTE w Bydgoszczy

Wprowadzenie
Działalność merytoryczna bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekono‑
micznego prowadzona była zgodnie z celami wyznaczonymi przez Statut Polskiego To‑
warzystwa Ekonomicznego. Jej szczegółowy zakres został przedstawiony w poniższych
rozdziałach:
1. Działalność statutowa
2. Działalność szkoleniowa – działalność sekcji „Usługi szkoleniowe i eksperckie” oraz
„Regionalny Ośrodek Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych”
3. Działalność projektowa – działalność sekcji „Rynek pracy i Innowacyjna edukacja”
4. Działalność projektowa – działalność sekcji „inLAB i projekty międzynarodowe”
5. Działalność Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu
6. Dom Ekonomisty.

1. Działalność statutowa
W ramach prowadzonej przez Biuro Oddziału działalności statutowej systematycznie
realizowano zamierzenia wyznaczone na rok 2017. W minionym roku Nasz Oddział zor‑
ganizował dwie konferencje. Pierwsza pt. „Innowacyjna gospodarka a etyka zawodowa
w rachunkowości” obyła się w dniu 25 kwietnia 2017 r. Jej głównym organizatorem było
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy. Współorganizato‑
rami oprócz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy był Związek
Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw. Konferencja poświęcona była promowaniu
etyki zawodowej w rachunkowości i jej znaczeniu w innowacyjnej gospodarce, skierowana
była do środowiska biznesowego, organizacji samorządowych, instytucji i uczelni naszego
regionu, a także szerokiego grona firm i członków zrzeszonych w organizacjach pozarzą‑
dowych naszego województwa. Podczas konferencji usłyszeliśmy wystąpienia wysokiej
klasy specjalistów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Technologiczno‑Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz
9
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związanych z polskim biznesem przedstawicieli Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej
i Bussines Center Club w Warszawie.
Druga zorganizowana w 2017 roku konferencja pt. „Zrównoważony rozwój woje‑
wództwa kujawsko‑pomorskiego – bariery i wyzwania” odbyła się w dniu 23 listopada br.
w Kujawsko‑Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Współorganizatorem
był Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy. Patronat honorowy nad
konferencją objął Wojewoda Kujawsko‑Pomorski. Celem konferencji była wymiana po‑
glądów na temat uwarunkowań, barier i wyzwań dla realizacji zrównoważonego rozwoju,
rozumianego jako jednoczesne osiąganie celów społeczno‑gospodarczych i ekologicznych
w wyznaczonym czasie. Efektem rozważań podczas spotkania była diagnoza stanu regionu
w tych obszarach, które decydują o prawidłowym rozwoju przestrzennym oraz określenie
pożądanych kierunków dalszego rozwoju województwa kujawsko‑pomorskiego. Swoją
obecnością konferencję uświetnili: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prof. dr hab. Teresa
Słaby, dr hab. inż. prof. UMK Małgorzata Jaworek, prof. hab. prof. UKW Mirosław Geise,
dr inż. Małgorzata Gotowska, dr Grzegorz Kaczmarek, dr Robert Gawłowski oraz grono
pracowników naukowo‑dydaktycznych, naukowców i praktyków na co dzień zajmujących
się tematem zrównoważonego rozwoju. Konferencja stała się bowiem dla uczestników
forum wymiany poglądów, umożliwiającym konfrontację swojej wiedzy i z wiedzą innych
przedstawicieli świata nauki, studentów i doktorantów, jak również badaczy bardziej do‑
świadczonych. Dzięki prelegentom reprezentującym różne dziedziny nauki, na problem
zrównoważonego rozwoju spoglądano wieloaspektowo m.in. przez pryzmat ekonomii,
socjologii, statystyki, psychologii. Po raz kolejny efektem wzajemnej wymiany poglądów
będzie monografia zawierająca artykuły opracowane przez prelegentów sesji panelowej.
Do końca grudnia 2017 r. można było nadsyłać artykuły. Publikacja ukaże się w drugiej
połowie 2018 roku.
W okresie sprawozdawczym trwały prace nad opracowaniem 2 monografii po konfe‑
rencji pt. „Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości. Ujęcia prospektywne
oraz interdyscyplinarne”. W okresie sprawozdawczym wydana została pierwsza z dwóch
monografii po ubiegłorocznej konferencji pn. „Gospodarka i społeczeństwo wobec wy‑
zwań przyszłości. Ujęcia prospektywne oraz interdyscyplinarne”. Tytuł publikacji brzmi
pt. „Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości – aspekt makroekonomiczny”.
Wydana została dzięki zaangażowaniu dr Małgorzaty Gotowskiej i dr Pawła Antoszak
przez wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno‑Przyrodniczego w Byd‑
goszczy. Nadal trwają prace związane z wydaniem drugiej monografii. Jej redaktorami
jest dr hab. prof. nadzw. Mirosław Geise, dr Dariusz Piotrowski oraz dr Jarosław Oczki.
Monografia zostanie wydana przez wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy.
W listopadzie 2017 r. podpisane zostało Porozumienie o współpracy z Fundacją
Edukacyjną „Transformacje” reprezentowaną przez prof. dr hab. Lecha W. Zachera,
fundatora i prezesa Fundacji oraz redaktora naczelnego. Porozumienie dotyczy udziału
w Konsorcjum wspierającym wydawanie ww. pisma przez udział w procesie wydawniczym
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(pozyskiwanie artykułów, recenzowania numerów, dystrybucję, ewentualne dofinan‑
sowanie druku). W ramach Porozumienia przewiduje się organizowanie wspólnych
konferencji, imprez edukacyjnych i druk materiałów pokonferencyjnych. Efektem tej
współpracy było sfinansowanie przez Nasz Oddział wydania Czasopisma interdyscypli‑
narnego TRANSFORMACJE, w którym znalazły się najlepsze artykuły nadesłane przez
uczestników konferencji z 2016 r.
W ramach jubileuszowej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w dniu 2.01.2017 r.
w Domu Ekonomisty w Bydgoszczy odbyła się konferencja metodyczna, podczas której
dr Maciej Ryczkowski wygłosił wykład nt. „Pieniądz jako lekarstwo na kryzys” oraz
dr hab. Mirosław Geise – wykład nt. „Rola Państwa wobec przyspieszającej transformacji
świata”. Zawody II stopnia (okręgowe) odbyły się w dniu 13 stycznia 2017 roku w Wyższej
Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Przystąpiło do nich 46 uczniów z 20 szkół. Po weryfikacji
prac przez Jury do zawodów III stopnia (centralnych), które odbędą się 1 i 2 kwietnia br.
w Serocku zakwalifikowanych zostało 8 uczniów z 4 szkół woj. kujawsko‑pomorskiego.
Tegoroczna edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej okazała się również szczęśliwa dla
naszego komitetu organizacyjnego. Z dumą przyjęliśmy informację, że zwycięzcą XXX
edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Piotr Ciepliński uczeń Liceum Akade‑
mickiego w ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu zajmując 1 miejsce
w kraju z wynikiem 112 punktów. Wśród laureatów znalazło się ponadto 2 uczniów
z naszego okręgu: Krzysztof Kropidłowski i Julia Jasiniecka z VI Liceum Ogólnokształ‑
cącego w Bydgoszczy. Pozostałych 5 uczniów zostało finalistami zawodów centralnych,
które odbyły się 1 i 2 kwietnia br. w Serocku.
Hasłem przewodnim XXXI edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są „Wyzwa‑
nia współczesnego rynku pracy”. Do zawodów XXXI OWE zgłosiło się 672 uczniów
z 47 szkół z naszego okręgu. Jest to liczba malejąca w porównaniu z rokiem poprzednim
o 70 uczniów pomimo tego, że 5 szkół więcej zgłosiło swój udział w Olimpiadzie. Po we‑
ryfikacji prac do zawodów okręgowych XXXI edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
zakwalifikowano 59 uczniów z 21 szkół.
Od tego roku Biuro Oddziału opracowuje i rozsyła newsletter, informujący o sprawach
bieżących oraz inicjatywach podejmowanych przez Oddział. Newsletter przekazywany
został członkom PTE oraz osobom, które zapisały się do jego otrzymywania za pomocą
strony internetowej. Newsletter wysyłany był raz na kwartał. Pojawiły pozytywne sygnały
płynące od członków naszego stowarzyszenia na temat tej inicjatywy.
Biuro naszego Oddziału angażuje się w organizację spotkań adresowanych do osób
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz do przedsiębiorców, których
inicjatorem i pomysłodawcą jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Jedno ze
spotkań z cyklu odbyło się 24 lutego, 28 kwietnia oraz 29 września 2017 r. Podczas spo‑
tkań z przedsiębiorczością nasi pracownicy opowiedzieli o funduszach na rozpoczęcie
działalności gospodarczej i na rozwój działalności gospodarczej z uwzględnieniem har‑
monogramów konkursów na II kwartał 2017 r. Podczas spotkań uczestnicy uzyskują od
specjalistów wskazówki dotyczące zakładania i prowadzenia własnej firmy. Dowiadują
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się również jak pozyskać fundusze na prowadzenie działalności oraz o prowadzeniu
alternatywnych modeli działalności.
Przedstawiciele PTE w Bydgoszczy kontynuacją wystąpienia w lokalnych mediach, tj.:
lokalne stacje radiowe, prasa, telewizja. Bieżące wydarzenia dotyczące przede wszystkim
zjawisk ekonomicznych komentowali m.in.: Grzegorz Grześkiewicz, dr Michał Majcherek,
prof. Mirosław Geise, dr Małgorzata Gotowska, dr Jarosław Oczki, Robert Lauks.
W dniach 22–23 września br. pierwszy raz w bieżącej kadencji Zarządu Oddziału
zorganizowany został wyjazd szkoleniowo‑integracyjny, w którym udział wzięli członkowie
Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Pracownicy Biura Oddziału. Pierwszego
dnia odbyło się spotkanie szkoleniowe, przeprowadzone przez coacha p. Elizę Wójcik,
drugiego dnia – wyjazdowe posiedzenie Zarządu. Spotkanie miało miejsce w Pensjonacie
Agroturystycznym „Rybakówka” w miejscowości Sokole Kuźnica. Podczas posiedzenia
Zarządu omówiono m.in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za II kwartał 2017 r.
obejmujące działalność projektową i statutową Oddziału.
W okresie sprawozdawczym prezes Grzegorz Grześkiewicz uczestniczył w pracach
połączonych Komisji Statutowej i Majątkowej przy Zarządzie Krajowym. Od kilku miesięcy
prezes Zarządu Oddziału uczestniczy w pracach nad opracowaniem rekomendacji do
aktualizacji statutu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, które będą miały decydujący
wpływ na funkcjonowanie Oddziału w kolejnych latach. 15 listopada 2017 roku odbyło
się spotkanie delegatów na zjazd, którego przedmiotem była dyskusja nad aktualizacją.
Podczas spotkania prezes Grzegorz Grześkiewicz podzielił się spostrzeżeniami na temat
proponowanych zmian, które mogą mieć decydujący wpływ na funkcjonowanie Towa‑
rzystwa w przyszłości
Nasz Oddział został zaproszony przez Urząd Miasta Bydgoszczy do współorgani‑
zacji debat związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta. Ich celem jest zebranie
głosów lokalnej społeczności na temat przyszłości Bydgoszczy w różnych obszarach
życia. W dniu 6 listopada wspólnie ze Związkiem Pracodawców „Pracodawcy Pomorza
i Kujaw” byliśmy organizatorem debaty pn. „Gospodarka i szkolnictwo wyższe”. Nasz
Oddział reprezentował członek Zarządu Oddziału Michał Majcherek.
W ramach działań statutowych dnia 19 września br. odbyło się zebranie Koła Miej‑
skiego, w którym udział wzięła pani Mirosława Kaczyńska – prezes Zarządu Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bydgoszczy, która wystąpiła z prelekcją pt. „Me‑
andry oświatowej reformy”. W dniu 29 września br. odbyło się spotkanie w dotyczące
współpracy w zakresie zagospodarowania Kina Pomorzanin. W spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele bydgoskich organizacji pozarządowych i zainteresowani tematem dzia‑
łacze społeczni.
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2. Działalność szkoleniowa – działalność sekcji „Usługi
szkoleniowe i eksperckie” oraz R egionalny Ośrodek
Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych
W 2017 r. prowadzono kursy i szkolenia na zlecenie firm i instytucji, organizowane
w drodze odpowiedzi na zapytania ofertowe/cenowe oraz dla osób indywidualnych,
zrekrutowanych w ramach wolnego naboru. Zorganizowano także jedną edycję studiów
podyplomowych, we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.
Podjęto szereg działań marketingowych mających na celu promocję działalności
szkoleniowej Towarzystwa, m.in. poprzez:
• ulotki zawierające ofertę PTE w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej,
rozpowszechniane za pomocą druku bezadresowego,
• bieżące uaktualnianie oferty na stronie internetowej PTE i współpracujących insty‑
tucji lub uczelni,
• mailing,
• rozpowszechnianie ulotek podczas organizowanych wydarzeń (np. konferencji; targi
pracy).
Łącznie zorganizowano 28 form szkoleniowych dla 327 osób. Wzięło w nich udział
90 mężczyzn i 237 kobiet. Zorganizowano 12 szkoleń w ramach których przeszkolono
156 osób, w tym: 127 kobiet i 29 mężczyzn. W 16 zrealizowanych kursach uczestniczyło
razem 171 osób, w tym: 61 mężczyzn i 110 kobiet.
Najwięcej zorganizowano kursów: MS Excel poziom podstawowy, Kadry i płace,
Rad nadzorczych spółek – po 3 edycje każdego. Spośród szkoleń najczęściej organi‑
zowane był „Wykład ekspercki i warsztat połączony z panelem dyskusyjnym odnośnie
rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo‑wychowawczych do
14 dzieci” – 4 razy. Najwięcej osób uczestniczyło w kursie Kadry i płace – 42, a w przy‑
padku szkoleń w ramach „Wykładu eksperckiego i warsztatu połączonego z panelem
dyskusyjnym odnośnie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo
‑wychowawczych do 14 dzieci” – 76. Na zlecenie pracodawców zrealizowano: 4 kursy (kurs
dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstwa z zakresu finansów i prawa, Excel – poziom
średniozaawansowany, Rachunkowość menadżerska – Zasady rachunkowości zarządczej,
Excel – poziom zaawansowany) oraz niemal wszystkie zrealizowane szkolenia – 11, poza
jednym „Kwalifikowalność wydatków, rozliczanie i sprawozdawczość projektów EFS
w systemie SL2014”. W porównaniu do 2016 r. liczba edycji kursów i szkoleń zwiększyła
się o dziewięć jednostek, a liczba uczestników o stu jedenastu.
Tabela ilustruje ilość edycji kursów i szkoleń oraz liczbę uczestników na poszczegól‑
nych formach kształcenia. Kolorem szarym oznaczono szkolenia, a białym kursy.
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Lp.

Nazwa kursu/szkolenia

Liczba uczestników

Liczba
edycji

ogółem

kobiety mężczyźni

1

Excel poziom średniozaawansowany

2

26

11

15

2

Podstawy rachunkowości i księgowości firmy

1

8

8

–

3

Kadry i płace

3

42

39

3

4

Ochrona danych osobowych

1

8

6

2

5

Analiza finansowa

1

11

8

3

6

Kurs dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstwa z zakresu
prawa i finansów

1

12

6

6

7

Rady nadzorcze spółek

3

37

12

25

8

Excel poziom podstawowy

3

17

13

4

9

Kwalifikowalność wydatków, rozliczanie i sprawozdawczość
projektów EFS w systemie SL2014

1

8

7

1

10

Rozliczanie projektów samorządowych w systemie SL2014

1

24

15

9

11

Warsztaty dla rodziców w ramach projektu Rodzina
w CENTRUM

1

10

8

2

12

Konsultacje dla rodziców w ramach projektu Rodzina
w CENTRUM

1

10

8

2

13

Realizacja i sprawozdawczość projektów EFS w systemie
SL2014 – specyfika projektu ryczałtowego

1

4

4

–

14

Excel poziom zaawansowany

1

10

5

5

15

Projekty 10.2.2 – kwalifikowalność wydatków, rozliczanie
i sprawozdawczość projektów w SL 2014

1

5

5

–

16

Wykład ekspercki i warsztat połączony z panelem
dyskusyjnym odnośnie rozwoju rodzinnych form pieczy
zastępczej i placówek opiekuńczo‑wychowawczych do
14 dzieci

4

76

66

10

17

Księgowość budżetowa

1

10

10

–

18

Rachunkowość menadżerska

1

9

6

3

W 2017 roku zostały ponadto złożone oferty, w odpowiedzi na ogłoszone przetargi
lub zapytania ofertowe, na organizację następujących kursów lub szkoleń:
• 4 spotkania o charakterze edukacyjnym pn. „Rozwój rodzinnych form pieczy za‑
stępczej oraz placówek opiekuńczo‑wychowawczych do 14 dzieci”, realizowanych
w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne
społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania
9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014–2020 współfinan‑
sowanej z EFS, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
PTE zostało wybrane do realizacji zamówienia,
• przeprowadzenia doradztwa zawodowego na rzecz Izby Przemysłowo‑Handlowej
w Toruniu. Oferta PTE nie została wybrana do realizacji zamówienia,
• „Zasady wydatkowania i ponoszenia kosztów w projektach finansowanych ze środ‑
ków UE w ramach PO Inteligentny Rozwój 2014–2020” na rzecz Agencji Rozwoju
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Przemysłu S.A. w Warszawie. Oferta PTE nie została wybrana do realizacji zamó‑
wienia,
• przeprowadzenia doradztwa zawodowego na zamówienie firmy Asseco Data Sys‑
tems S.A. Oferta PTE nie została wybrana do realizacji zamówienia,
• „Rachunkowość menadżerska – Zasady rachunkowości zarządczej”, na rzecz
Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, skierowanego do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Oferta PTE została wybrana do realizacji zlecenia.
• 2 spotkań o charakterze edukacyjnym pn. „Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej
oraz placówek opiekuńczo‑wychowawczych do 14 dzieci”, realizowanych w ramach
projektu pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społe‑
czeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2
Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014–2020 współfinansowanej
z EFS, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy.
Oferta PTE nie została wybrana do realizacji zamówienia.
• „Kadry i płace”, na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie.
Oferta PTE została wybrana, ale kurs się nie odbył, z uwagi na rezygnację uczest‑
nika.
2 spośród wspomnianych szkoleń, tj. – „Warsztaty dla rodziców” oraz „Konsultacje dla
rodziców”, realizowane w ramach projektu Rodzina w Centrum, zostały przeprowadzone
podczas 5‑dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracji, organizowanego
przez PTE na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Wyjazd
miał miejsce w okresie wakacji letnich. Wzięło w nim udział 10 rodziców/opiekunów
prawnych i 25 dzieci, wychowywanych w rodzinach zastępczych lub borykających się
z trudnościami wychowawczymi. Podczas wyjazdu, oprócz prowadzonych warsztatów
i konsultacji, były zapewnione animacje dla dzieci i rodzin oraz wspólne formy spędzania
wolnego czasu.
W roku 2018 planowane jest kontynuowanie naboru na kursy i szkolenia znajdujące
się w stałej ofercie PTE. Oferta zostanie także poszerzona o nowe propozycje, zgodnie
z aktualnym zapotrzebowaniem rynku szkoleniowego. Planowane jest podtrzymanie
dotychczasowej współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami na rzecz których do
tej pory były realizowane szkolenia. W celu pozyskania nowych zleceń na usługi szko‑
leniowe planuje się uczestnictwo w przetargach na usługi szkoleniowe oraz kierowanie
ofert do firm.
Efektem współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu jest organizacja
kolejnej edycji studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość, które rozpoczęły się
w roku 2016, a zakończyły w czerwcu, 2017 roku. Uczestniczyło w nich 15 słuchaczy.
W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, została opraco‑
wana oferta następujących kierunków studiów podyplomowych:
• Rachunkowość i Podatki od Podstaw,
• Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Europejskimi,
• Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi,
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•
•
•

Controlling i Rachunkowość Zarządcza,
Kadry i Płace – prawo i praktyka,
Rachunkowość budżetowa.
W roku 2018 planowane jest kontynuowanie naboru studia podyplomowe.

3. Działalność projektowa sekcji „Rynek pracy i Innowacyjna
edukacja”
W ramach sekcji kontynuowano wdrażanie pięciu projektów współfinasowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego, cztery projekty realizowane są w ramach Re‑
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego na lata
2014–2020 (RPO WK‑P) i jeden ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (RPO POM). Dodatkowo przygotowano
wnioski o dofinansowanie projektów oraz realizowano zamówienia komercyjne na
usługi związane z opracowaniem wniosków o dofinasowanie lub konsultacje na etapie
wdrażania projektów.
Realizowano działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym
przede wszystkim środków z funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć, w tym:
• wyszukiwanie źródeł finasowania regionalnych oraz ogólnokrajowych,
• opracowanie koncepcji projektów,
• tworzenie partnerstw na rzecz realizacji projektów,
• wyszukiwanie partnerów i nawiązywanie współpracy,
• przygotowanie wniosków o dofinasowanie,
• przygotowanie wniosków o dofinasowanie na zlecenie podmiotów zewnętrznych,
• świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych w związku z aplikowaniem
o środki,
• realizacja i nadzór nad wdrażaniem projektów.
3.1. R ealizacja projektów kontynuowanych z 2016 r.
W 2017 r. kontynuowano realizację 5 projektów dofinansowanych ze środków UE,
które rozpoczęto w 2016 r.:
• „Od ucznia do mistrza” z Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko‑Pomorskiego – okres realizacji do 31.12.2017 r. Zorganizo‑
wano blisko 80 staży zawodowych dla uczniów szkół zawodowych i techników. W tym
celu współpracę nawiązano z ponad 20 pracodawcami z regionu (powiat nakielski,
bydgoski i m. Bydgoszcz), którym udzielano wsparcia doradczego z zakresu pracy
z uczniem.
• „Mój start w przyszłość” z Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyj‑
nego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego – okres realizacji do 31.12.2017 r. Zor‑
ganizowano ponad 60 staży i praktyki zawodowych dla uczniów szkół zawodowych
i techników. W tym celu współpracę nawiązano z ok. 10 pracodawcami głownie
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z powiatu radziejowskiego i inowrocławskiego, którym udzielano wsparcia dorad‑
czego z zakresu pracy z uczniem.
„Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – Dzienny Dom Pobytu dla osób nie‑
samodzielnych z powiatu inowrocławskiego i mogileńskiego” z Poddziałania 9.3.2
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego okres
realizacji do 30.06.2018 r. W projekcie utworzono 10 miejsc dziennego pobytu
przy Centrum Medycznym Się Med. w Inowrocławiu, ze wsparcia korzystały osoby
niesamodzielne i ich opiekunowie. PTE jako partner wspierał działania w zakresie
prawidłowej realizacji wsparcia od strony wytycznych i procedur unijnych oraz za
sprawozdawczość projektu, a także odpowiadało za organizację poradnictwa praw‑
nego dla uczestników.
„Dom dziennego pobytu w Mokowie – opieka i aktywność” z poddziałania 9.3.2
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego okres
realizacji do 30.06.2018 r. W projekcie utworzono 20 miejsc dziennego pobytu
w Mokowie (powiat lipnowski), ze wsparcia korzystały osoby niesamodzielne i ich
opiekunowie. PTE jako partner wspierał działania w zakresie prawidłowej realizacji
wsparcia od strony wytycznych i procedur unijnych oraz za sprawozdawczość pro‑
jektu, a także odpowiadało za organizację poradnictwa prawnego dla uczestników
i eventów kulturalnych.
„Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie” z Poddziałania 5.5 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego okres realizacji do 2018‑08‑31 r. 70 osób
skorzystało z oferty projektu w zakresie aktywizacji zawodowej. PTE organizowało
pośrednictwo pracy i szkolenia zawodowe oraz wspierało lidera Lokalna Grupa
Rybacka „Mòrénka” w realizacji projektu zgodnie z procedurami.

3.2. R ealizacja projektów rozpoczętych w 2017 r.
1. „Regionalny fundusz szkoleniowy – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa
kujawsko‑pomorskiego i ich pracowników” z poddziałania 8.5.1 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego, okres realizacji do
31.12.2020 r.
Prowadzono konsultację oraz diagnozy dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzy‑
staniem z dofinasowania do usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojo‑
wych. W 2017 r. przeprowadzone zostały 3 nabory wniosków o dofinasowanie usług,
w związku z którymi zrealizowano ponad 60 diagnoz i konsultacji z przedsiębiorcami
z sektora MŚP.
2. „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla
osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia” – projekt
realizowany w partnerstwie ze Powitam Nakielskim z poddziałania 9.2.1 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego, okres realizacji do
31.12.2018 r.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

PTE w projekcie realizuje zadania dotyczące aktywizacji zawodowej i edukacyjnej
uczestników projektu oraz wspiera partnera w organizacji wsparcia od strony procedur
EFS. W 2017 r. realizowano wsparcie dla 18 uczestników, w tym m.in. doradztwo
zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe.
„Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej
dla osób niepełnosprawnych na terenie gmin Mrocza i Sadki” – projekt realizowany
w partnerstwie ze Powitam Nakielskim i Gminą Mrocza z poddziałania 9.2.1 Re‑
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego, okres
realizacji do 31.12.2018 r.
PTE odpowiada za całościowe zarządzanie projektem. W 2017 r. realizowano wsparcie
dla 17 uczestników, w tym m.in. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia
zawodowe.
„Dobry Dom – profesjonalna opieka i wsparcie” z poddziałania 9.3.2 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego w partnerstwie
z Fundacją na rzecz Integracji Międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów „Łą‑
czymy Pokolenia”, okres realizacji do 31.12.2019 r.
Dzienny dom pobytu dla osób niesamodzielnych przy Sanatorium „MAX”
z poddziałania 9.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
‑Pomorskiego w partnerstwie z Sanatorium Uzdrowiskowym MAX, okres realizacji
do 31.18.2019 r.
„Dom dziennego pobytu w Mokowie – opieka i aktywność” – II edycja z poddziałania
9.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego,
okres realizacji do 31.18.2019 r. Przeprowadzono prace adaptacyjne i rozpoczęto
przygotowanie do realizacji projektu, w tym m.in. zaangażowano kadrę i opracowano
procedury.
„Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej” – II edycja z poddziałania 9.3.2 Regional‑
nego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego, okres realizacji
do 31.18.2019 r. Przeprowadzono prace adaptacyjne i rozpoczęto przygotowanie do
realizacji projektu, w tym m.in. zaangażowano kadrę i opracowano procedury.
„Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie” – II edycja z Poddziałania 5.5 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego okres realizacji 31.08.2019 r.

Opracowanie wniosków o dofinansowanie – projekty, które uzyskały wyniki oceny,
oczekujące na wyniki oceny lub planowane do rozpoczęcia w 2018 r.
1. z poddziałania 10.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
‑Pomorskiego w partnerstwie z Powiatem Nakielskim – oczekuje na rozstrzygnię‑
cie
2. z poddziałania 9.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
‑Pomorskiego w partnerstwie z Fundacją św. Brata Alberta z Inowrocławia – przyjęty
do dofinasowania
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3. z poddziałania 9.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
‑Pomorskiego w partnerstwie z PSG Remigiusz Koc (realizacja Bydgoszcz) – przyjęty
do dofinasowania
4. z poddziałania 9.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
‑Pomorskiego w partnerstwie z Agencją Doradztwa Personalnego Łukasz Mazur
i PSG Remigiusz Koc (realizacja Gmina Ciechocin) – przyjęty do dofinasowania
5. z poddziałania 9.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
‑Pomorskiego w partnerstwie z Agencją Doradztwa Personalnego Łukasz Mazur i PSG
Remigiusz Koc (realizacja Gmina Golub Dobrzyń) – przyjęty do dofinasowania.
3.3. Podsumowanie
Zgodnie z planem główne przychody finansowe w ramach sekcji generowane są
w związku z realizacją projektów współfinasowanych z EFS, w tym przede wszystkim
z poddziałania 9.3.2. W związku z pozyskaniem kolejnych dofinasowań na realizację pro‑
jektów z poddziałania 9.3.2 RPO WK‑P wymagane było zwiększenie zasobów kadrowych,
tak by zabezpieczyć prawidłową realizację wszystkich wdrażanych projektów.
W minionym okresie sprawozdawczym prawidłowo zakończono realizację dwóch
projektów z poddziałania 10.3.2 RPO WK‑P, w ramach których organizowano staże
i praktyki zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
Poniższa tabela przedstawia wyniki finansowe sekcji:
Okres

Przychody

Koszty

Wynik

1 225 000,00 zł

950 000,00 zł

93 614,90 zł

I kw. 2017 r.

132 702,00 zł

112 437,17 zł

20 264,83 zł

II kw. 2017 r.

309 706,56 zł

253 409,36 zł

56 297,20 zł

III kw. 2017 r.

428 399,28 zł

357 812,05 zł

70 587,24 zł

IV kw. 2017 r.

365 739,48 zł

231 637,56 zł

134 101,92 zł

1 236 547,32 zł

955 296,14 zł

281 251,19 zł

100,9%

100,6%

300,4%

plan na 2017 r.
realizacja 2017 r., w tym:

Podsumowanie

4. Działalność projektowa sekcji „inLAB i projekty
międzynarodowe”
W ramach sekcji „inLAB i projekty międzynarodowe” w 2017 roku realizowano
projekty unijne, przygotowywano wnioski o dofinansowanie projektów, podejmowano
również działania w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie oraz studiów
wykonalności i ekspertyz na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Realizowano działania
związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym przede wszystkim środków
z funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć, w tym:
19

Sprawozdania Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

•
•
•
•
•
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•
•

wyszukiwanie źródeł finasowania regionalnych oraz ogólnokrajowych,
opracowanie koncepcji projektów,
tworzenie partnerstw na rzecz realizacji projektów,
wyszukiwanie partnerów i nawiązywanie współpracy,
przygotowanie wniosków o dofinasowanie,
przygotowanie wniosków o dofinasowanie na zlecenie podmiotów zewnętrznych,
świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych w związku z aplikowaniem
o środki,
realizacja i nadzór nad wdrażaniem projektów.

4.1. R ealizacja projektów kontynuowanych z 2016 r.
W 2017 r. kontynuowano realizację 4 projektów dofinansowanych ze środków UE,
które rozpoczęto w 2016 r.:
• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.2 „Mobilni na rynku
pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko
‑pomorskiego” (PTE jest liderem projektu) oraz „NEET Staże droga do zatrudnienia”
(PTE jest partnerem projektu) – są to projekty ponadnarodowe, w ramach których
osoby młode do 35 roku życia, bez pracy, nie uczące się i nie kształcące mają możli‑
wość skorzystać m.in. ze stażu zagranicznego na Malcie, w Niemczech i we Włoszech,
w projektach oferowane jest również wsparcie mentorskie, pośrednictwo pracy, liczne
szkolenia zawodowe, warsztaty i staże na terenie kraju, ogółem w projektach wspar‑
ciem objętych zostało 85 osób, oba projekty zakończono 31.07.2017 r., osiągnięto
w pełni rezultaty projektów (w tym poziom efektywności zatrudnieniowej wyższy od
zakładanego we wniosku o dofinansowanie projektu), złożono końcowe sprawozda‑
nia – uzyskano zwrot weksli zabezpieczających realizację projektów,
• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3 „Dojrzali aktywni
podstawą rozwoju MMŚP – Strategia RESTART” (PTE jest liderem projektu) – jest
to projekt ponadnarodowy, w ramach którego w wyniku współpracy z partnerem
z Czech i z Wyższą Szkołą Gospodarki z Bydgoszczy ma powstać innowacyjne na‑
rzędzie skierowane do MŚP, instytucji różnego typu oraz pracowników, nakierowane
na wydłużanie aktywności zawodowej oraz aktywności społecznej osób po 50 roku
życia, w ramach projektu nastąpi wypracowanie modelu, jego przetestowanie; w 2017 r.
zakończono fazę tworzenia pierwszej wersji rozwiązania innowacyjnego oraz roz‑
poczęto fazę testowania, w tym rekrutację podmiotów i osób fizycznych możliwych
do objęcia strategią R
 ESTART,
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego
Poddziałanie 1.2.1 „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” (PTE jest
partnerem projektu) – jest to projekt realizowany w partnerstwie z 3 innymi insty‑
tucjami otoczenia biznesu, na terenie całego województwa kujawsko‑pomorskiego,
przy czym PTE odpowiada za region włocławski, w ramach projektu planowane jest
objęcie 300 przedsiębiorstw wsparciem finansowym w postaci voucherów badawczych
20
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na wykupienie usługi badawczo‑rozwojowej w jednostce naukowej, zgodnie z aktu‑
alnym wnioskiem projekt realizowany będzie do 30.06.2018 r., jednak ze względu
na przedłużający się czas oceny wniosku o dofinansowanie, wnioskowane jest jego
wydłużenie do 31.12.2018 r., w IV kw. 2017 r. zakończono ocenę 27 wniosków
przedsiębiorców z regionu włocławskiego, rozpoczęto przygotowania do drugiego
naboru wniosków.
4.2. R ealizacja projektów rozpoczętych w 2017 r.
•

•

W 2017 r. rozpoczęto realizację 2 projektów dofinansowanych ze środków UE:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko‑Pomorskiego Poddziałanie
8.2.1 „REAKTYWACJA – program wsparcia dla osób biernych zawodowo szansą na
zatrudnienie” (PTE jest liderem projektu) – projekt realizowany będzie do 31.03.2019
na obszarze Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, nakielskiego, inowrocławskiego i żniń‑
skiego, skierowany będzie do 70 osób biernych zawodowo powyżej 29 r.ż., w tym
41 kobiet, 5 osób niepełnosprawnych, 30 osób o niskich kwalifikacjach i 15 osób po
50 r.ż. Planowane jest objęcie uczestników wsparciem w ramach szkoleń/kursów
zawodowych, staży zawodowych, w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska
oraz dodatku relokacyjnego. Celem projektu jest zwiększenie potencjału do zatrud‑
nienia ww. biernych zawodowo, w IV kw. 2017 r. (w grudniu) podpisano umowę
o dofinansowanie projektu, przed podpisaniem umowy, pomimo startu projektu
1.10.2017 r. nie podejmowano żadnych działań merytorycznych,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Poddziałanie 5.5 „Pro‑
fesjonaliści – program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla pracowników MSP
i PES” – (PTE jest partnerem projektu) – projekt realizowany jest od 1.06.2017 na
obszarze powiatów chojnickiego, bytowskiego, człuchowskiego oraz kościerskiego
i skierowany jest do 340 osób w wieku aktywności zawodowej – pow. 18 lat, które są
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompe‑
tencji lub kwalifikacji zawodowych. Wszystkie osoby są pracownikami sektora MMiSP
lub przedsiębiorstw społecznych. PTE – odpowiada za realizację kursów językowych.
W ramach projektu planuje się realizację 16 kursów z języka angielskiego dla łącznie
160 os. i 2 z języka niemieckiego dla łącznie 20 osób. Z planowanych do zrealizowania
do końca 2017 roku 4 kursów z języka angielskiego i 1 kursu z języka niemieckiego,
nie udało się zrealizować żadnej edycji, z uwagi na trudności w zrekrutowaniu grup
szkoleniowych przez Lidera projektu. Realizacja kursów planowanych na rok 2017
została przesunięta na rok 2018.

4.3. Opracowanie wniosków o dofinansowanie – projekty, które
uzyskały wyniki oceny, oczekujące na wyniki oceny lub planowane
do rozpoczęcia w 2018 r.
•

RPO WK‑P 8.3 – wniosek złożony w 5/2016 r., uzyskał negatywną ocenę,
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RPO WK‑P 8.2.1 REAKTYWACJA – program wsparcia dla osób biernych zawodowo
szansą na zatrudnienie, projekt skierowany do 70 osób biernych zawodowo powy‑
żej 29 roku życia, obejmujący wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, wartość
projektu 1 036 247,31 zł, uzyskano pozytywny wynik oceny – realizacja projektu
rozpoczęta w 2017 r.,
POWER 4.2 Mobilni na rynku pracy 2 – program aktywizacji zawodowej osób mło‑
dych z województwa kujawsko‑pomorskiego – projekt mający stanowić kontynuację
obecnie realizowanego projektu IDA na terenie całego województwa, wartość projektu
1 592 136,47 zł, uzyskano pozytywny wynik oceny – projekt zostanie rozpoczęty
w I kw. 2018 r.,
POWER 4.3 4P – międzysektorowa inicjatywa pomocy rodzinom wielopokolenio‑
wym – projekt współpracy ponadnarodowej skupiony na wypracowaniu innowacyj‑
nego rozwiązania na rzecz pokolenia „sandwich”, wartość projektu 1 404 828,00 zł,
uzyskano pozytywny wynik oceny – projekt zostanie rozpoczęty w I kw. 2018 r.,
POWER 4.3 REAKTIV50+ – model zarządzania efektywnością pracowników –
projekt współpracy ponadnarodowej skupiony na wypracowaniu innowacyjnego
rozwiązania na rzecz pracowników w zawodach, w których wraz z wiekiem maleje
efektywność, wartość projektu 1 525 560,00 zł, uzyskano pozytywny wynik oceny –
projekt zostanie rozpoczęty w I kw. 2018 r.,
RPO WK‑P 1.4.2 (wniosek o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności oraz
analizą popytu i standardów świadczenia usług) – projekt dotyczy sfinansowania
infrastruktury dla Bydgoskiego Centrum Specjalistycznych Usług Biznesowych dla
branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i przemysłów kreatywnych (zlokalizowanego
w siedzibie PTE), wartość projektu 696 795,00 zł, oczekiwanie na ocenę,
RPO WK‑P 1.4.3 (wniosek preselekcyjny) – projekt dotyczy sfinansowania infra‑
struktury biznesowej na rzecz wzornictwa przemysłowego (stworzenie living lab
w PTE oraz infrastruktury biznesowej u dwóch partnerów – TRISS i PSG), wartość
projektu 4 590 100,00 zł, projekt został ujęty na liście rezerwowej,
RPO WK‑P 1.4.3 (wniosek preselekcyjny) – projekt dotyczy sfinansowania infra‑
struktury biznesowej na rzecz branży przemysłów kreatywnych (stworzenie living lab
w PTE oraz infrastruktury biznesowej u dwóch partnerów – WSG i G&M Architekci),
wartość projektu 3 235 000,00 zł, projekt został ujęty na liście rezerwowej,
RPO WK‑P 9.3.2 (wniosek o dofinansowanie) – projekt „Dzienny Dom Pobytu
»Grodno«” – PTE jako partner, wartość projektu 1 990 296,00 zł, uzyskano pozytywny
wynik oceny – projekt zostanie rozpoczęty w I kw. 2018 r.,
RPO WK‑P 9.3.2 (wniosek o dofinansowanie) – projekt Dzienny Dom Pobytu w Cie‑
chocinie – PTE jako partner, wartość projektu 2 030 892,00 zł, uzyskano pozytywny
wynik oceny – projekt zostanie rozpoczęty w I kw. 2018 r.,
RPO WK‑P 10.2.2 – udział pracowników sekcji w opracowaniu partnerskiego wnio‑
sku o dofinansowanie wraz z Powiatem Nakielskim, Gminą Sadki i Stowarzysze‑
niem Anieliny, projekt dotyczy wsparcia na rzecz uczniów i nauczycieli z 14 szkół
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podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nakielskiego, wartość projektu
1 412 130,00 zł, oczekiwanie na ocenę.
4.4. Przygotowanie wniosków o dofinasowanie, studiów wykonalności
i ekspertyz na zlecenie

W ramach działalności komercyjnej podejmowano działania na rzecz pozyskania zle‑
ceń dot. opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów i studiów wykonalności,
ekspertyz na zlecenie podmiotów zewnętrznych – JST, jak również przedsiębiorstw:
• Kancelaria adwokacka Kraków – ekspertyza finansowana pod kątem odwołania
w ramach konkursu PO IR 3.2.1 (1200,00 zł netto),
• Aviation Sp.kom. – opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z biznesplanem
w RPO WK‑P 1.6.2 (3500,00 zł netto), oczekiwanie na ocenę wniosku (możliwa
premia za sukces),
• KONAL, EC CAPITAL – opracowanie 3 opinii w zakresie prawidłowości realizacji
3 projektów w RPO WWM 2007–2013 (druga część płatności 40 000,00 zł netto),
• Gmina Lubanie – opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR i studium
wykonalności do wniosku o dofinansowanie w konkursie RPO WK‑P 6.3.1 (5300,00 zł
netto), uzyskano potwierdzenie pozytywnej oceny i zakwalifikowania do wsparcia
projektu przygotowanego w I kw. 2017 r. na zlecenie Gminy Lubanie (RPO WK‑P
6.3.1), co wiąże się z wypłatą „premii za sukces” (5000,00 zł netto),
• Gmina Lubień Kujawski – opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofi‑
nansowanie w konkursie RPO WK‑P 6.3.1 (12 195,00 zł netto),
• Powiat Nakło – opracowanie analizy finansowo‑ekonomicznej do wniosku SENIOR+
(nieodpłatnie),
• Powiat Chojnice – opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności
w konkursie WPO W‑P 11.4 (11 900,00 zł netto),
• opracowanie wniosku o dofinansowanie POWER 4.2 NEET, Etap 2: Droga do za‑
trudnienia – projekt na zlecenie Kujawskiej Szkoły Wyższej i LGD Bydgoszcz, ma‑
jący stanowić kontynuację obecnie realizowanego projektu IDA na terenie powiatu
włocławskiego i bydgoskiego (działanie bez wynagrodzenia na tym etapie),
• opracowanie Studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach
RPO WK‑P Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną dla projektu
pt. „Rozwój infrastruktury społecznej w powiecie nakielskim” w odpowiedzi na
konkurs RPKP.06.01.02‑IZ.00-04-067/16 (8000,00 zł netto),
• opracowanie Studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach
RPO WK‑P Działanie 3.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
budynki: Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Żołędowie” (5000,00 zł netto),
• opracowanie analizy finansowo‑ekonomicznej w ramach RPO WK‑P Poddziałanie
6.1.1 „Wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pa‑
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•
•

•

•

•
•

cjentów i personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej
komunikacji” (1500,00 zł netto),
opracowanie analizy finansowo‑ekonomicznej na rzecz Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie (1000,00 zł netto),
opracowanie analizy finansowo‑ekonomicznej w ramach RPO WK‑P Poddziałanie
6.1.1 „Zakup aparatu USG dla Poradni Ginekologii i Położnictwa lek. med. Cezary
Rusak zlokalizowanej w Janikowie przy ul. Klonowej 9 gwarancją podwyższenia
standardów leczenia dla pacjentek z obszarów wiejskich” (1500,00 zł netto),
opracowanie analizy finansowo‑ekonomicznej w ramach RPO WK‑P Poddziałanie
6.1.1 „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych przez Szpital Lipno Spółka
z o.o. – Przebudowa Zakładu Opiekuńczo‑Leczniczego wraz z wyposażeniem w apa‑
raty i urządzenia medyczne” (1500,00 zł netto),
opracowanie analizy finansowo‑ekonomicznej w ramach RPO WK‑P Poddziałanie
6.1.1 „Budowa łącznika pomiędzy budynkami „D” i „F” Powiatowego Szpitala
w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o, z przeznaczeniem dla Zakładu Opiekuńczo
‑Leczniczego wraz z wyposażeniem oraz zakupem aparatury i sprzętu medycznego”
(1500,00 zł netto),
opracowanie ekspertyzy finansowej dla wniosku z Poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie
innowacji przez MŚP” PO PW (5000,00 zł netto),
ponadto koordynator sekcji organizował oraz koordynator wraz z pracownikami brali
merytoryczny udział w zleceniu na rzecz podmiotu realizującego 2 projekty RPO
WK‑P 8.3 – zlecenie polegało na przeprowadzeniu 320 godzin doradztwa w zakresie
biznesplanu dla 80 uczestników projektów z Nakła i Żnina (32 000,00 zł netto).

4.5. Podsumowanie
W ramach Sekcji w 2017 r. kontynuowane były działania analogiczne, do tych po‑
dejmowanych w 2016 r., tj. realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE, jak
również działania komercyjne. W poszczególnych kwartałach można zauważyć, że udział
działań komercyjnych oraz opracowywania wniosków o dofinansowanie na rzecz PTE
był zmienny. Poniżej zaprezentowano wyniki finansowe sekcji:
Okres

Przychody

Koszty

Wynik

1 258 765,06

1 165 880,73

92 884,33

104%

101%

137%

1 303 935,11

1 176 367,48

127 567,63

I kw. 2017 r.

414 910,72

352 528,54

62 382,18

II kw. 2017 r.

560 655,44

511 130,55

49 524,89

III kw. 2017 r.

18 624,68

129 659,48

–1 034,80

IV kw. 2017 r.

199 744,27

183 048,90

16 695,37

plan na 2017 r.
poziom realizacji planu na 2017 r.
realizacja 2017 r., w tym:
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Narastająco uzyskano dodatni wynik finansowych funkcjonowania Sekcji, tj.
127 567,63 zł (realizacja wyniku względem planu wynosi 137%).

5. Działalność Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości
i Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu
W 2017 r. działalność Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszu Rozwoju
Przedsiębiorczości w Inowrocławiu obejmowała:
5.1. Organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń:
W okresie sprawozdawczym zrealizowano 6 szkoleń (dla 46 osób) w ramach pro‑
jektów:
• „Szansa na lepszy start – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”
w ramach poddziałania 1.2.2 POWER – adresatami szkoleń było 46 osób biernych
zawodowych do 29 roku życia zamieszkujących woj. kujawsko‑pomorskie. Osoby te
uczestniczyły w 6 szkoleniach z zakresu:
–– „Kierowca wózków jezdniowych napędzanych silnikami z uprawnieniami do
wymiany butli gazowych”,
–– „Obsługa kas fiskalnych z elementami technik aktywnej sprzedaży”,
–– „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”,
–– „Kurs wychowawcy kolonijnego z terapią behawioralną”
–– „ABC przedsiębiorczości,
–– „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”
5.2. Prowadzenie Funduszu Pożyczkowego i udzielanie pożyczek
na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

W okresie sprawozdawczym udzielono ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przed‑
siębiorczości 3 pożyczek na kwotę 205 000,00 zł. Ze wsparcia skorzystały przedsiębiorstwa
z terenu powiatu inowrocławskiego oraz miasta Inowrocławia. Kwota uzyskanej pożyczki
została przeznaczone na działalność usługową oraz handlową.
5.3. Działania konsultacyjna – informacyjne
Przeprowadzono łącznie 123 indywidualnych konsultacji osobistych, e‑mail‑owych
oraz telefonicznych o zróżnicowanej tematyce dotyczącej rozpoczęcia i prowadzenia
działalności gospodarczej, zmiany bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych, apli‑
kowania o środki finansowe w ramach ogłaszanych konkursów, jak również w ramach
realizowanego projektu pt. „Szansa na lepszy start – wsparcie dla osób młodych pozo‑
stających bez pracy”.
Klientami OWP były zarówno osoby bierne zawodowe, osoby bezrobotne, jak i osoby
pracujące/prowadzące własną działalność gospodarczą. Konsultacje dot. m.in.: opraco‑
wania Indywidualnych Planów Działania, poradnictwa psychologicznego, działalności
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szkoleniowej, pomocy w opracowywaniu wniosków dla osób ubiegających się o dotacje
w PUP Inowrocław, pozyskania informacji o możliwościach finansowania przedsięwzięć
gospodarczych w ramach funduszy europejskich na lata 2014–2020 dla województwa
kujawsko‑pomorskiego.
5.4. R ealizowanie wspólnych inicjatyw z samorządami, instytucjami
lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi i pracodawcami:
•

•
•

•

•
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udział w konsultacjach społecznych w sprawie wyznaczenia obszarów wymagają‑
cych wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów rewitalizacji na terenie miasta
Inowrocławia. Celem konsultacji było włączenie mieszkańców, przedsiębiorców,
podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszystkich zaintereso‑
wanych instytucji do wspólnego działania i budowania programu rewitalizacji dla
Miasta Inowrocławia;
udział w szkoleniach zorganizowanym przez LGD Inowrocław na temat wypełniania
dokumentacji i przygotowania wniosków w ramach ogłaszanych konkursów,
personel Ośrodka w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Królowej Jadwigi
w Inowrocławiu (Lider) oraz Miastem Inowrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Inowrocławiu (Partner) w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.03.02
‑IZ.00-04-071/16 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko
‑Pomorskiego w ramach RPO WK‑P na lata 2014–2020 poddziałanie 9.3.2 Rozwój
usług społecznych opracował projekt pt. „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii pw. św.
Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”. Projekt uzyskał dofinansowanie;
personel Ośrodka przygotował dwie propozycje projektów rewitalizacyjnych do
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016– 2022 (fiszki)
w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym długotrwale bezro‑
botnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku zamieszkałych na terenie miasta
Inowrocławia pt. „Dziś bierny – jutro aktywny” oraz „Własna firma od pomysłu do
realizacji”. Projekty zakładają dla każdego uczestnika indywidualną i kompleksową
pomoc zawodowo‑edukacyjną obejmującą instrumenty i usługi rynku pracy. Pro‑
jekty zostały wpisane na listę podstawową Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Inowrocławia na lata 2016–2022;
na prośbę Biura ds. Polityki Terytorialnej UM, z uwagi na małe zainteresowanie
w obszarze działań nieinwestycyjnych OSI Inowrocław, złożono fiszkę w ramach
priorytetu 10i, poddziałanie 10.2.1. Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT na
założenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego „Wesołe Nutki” oraz dosko‑
nalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (i innych pracowników
pedagogicznych ośrodków wychowania przedszkolnego), niezbędnych do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami. Part‑
ner Wiodący – Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.
Projekt został wpisany na listę podstawową OSI Inowrocław;
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•

personel Ośrodka w odpowiedzi na konkurs nr RPKP. 09.03.02‑IZ.00‑04‑118/17
ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko‑Pomorskiego w ra‑
mach RPO WK‑P na lata 2014–2020 poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych
złożył dwa projekty z zakresu usług senioralnych polegające na prowadzeniu domów
dziennego pobytu:
–– w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Mogilnie pt. „Radość Życia – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych
z powiatu mogileńskiego”. Projekt oczekuję na podjęcie negocjacji;
–– w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocław‑
skie pt. „Dzienny Dom Pobytu Albert”. Projekt uzyskał dofinansowanie i będzie
realizowany w okresie od 1.04.2018 r. do 31.03.2020 r.

5.5. Działalność projektową
•

•

Od maja 2017 r. do 30.06.2018 r. realizowany jest w Ośrodku przez PTE O. Bydgoszcz
projekt w ramach poddziałania 1.2.2 PO WER Wsparcie udzielane z Inicjatywy na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych pt. „Szansa na lepszy start – wsparcie dla osób
młodych pozostających bez pracy”. Wsparciem w ramach projektu zostało objętych
40 osób biernych zawodowo w wieku 15–29 lat nie uczestniczących w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zam. woj. kujawsko‑pomorskie. Celem projektu
jest poprawa sytuacji osób w wieku 15–29 lat z grupy NEET, które mają poważne
trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy, u których przełamana zo‑
stanie bierna postawa wobec rynku pracy i systemu edukacji.
Od 1.09.2017 do 30.10.2019 r. realizowany jest w Inowrocławiu projekt w ramach
poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych złożony przez Parafię Rzymskokatolicką
pw. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu (Lider) w partnerstwie z PTE O. Bydgoszcz
oraz Miastem Inowrocław Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
pt. „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii pw. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”.
Projekt polega na utworzeniu Dziennego Domu Pobytu przy Parafii dla osób niesa‑
modzielnych zam. miasto Inowrocław oraz ich opiekunów faktycznych.

PTE O. Bydgoszcz w ramach projektu odpowiedzialne jest za koordynację działań
i opracowanie dokumentacji projektowej, czuwanie nad przestrzeganiem procedur
i wytycznych kwalifikowalności.

6. Dom Ekonomisty
Dom Ekonomisty to miejsce spotkań i rozmów m.in. na tematy gospodarcze, ekono‑
miczne, polityczne, miejsce z powodzeniem wykorzystywane na organizację konferencji
i działalność szkoleniową.
Bydgoski Dom Ekonomisty oferuje wynajem, w pełni wyposażonych sal szkolenio‑
wych z możliwością obsługi cateringowej i multimedialnej. Obiekt znajduje się w ścisłym
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centrum Bydgoszczy, przy ulicy Długiej 34 w bezpośrednim sąsiedztwie bydgoskiej
starówki. Oddział dysponuje trzema salami szkoleniowymi z klimatyzacją i dostępem
do Internetu:
• sala szkoleniowa I – dla 20 osób,
• sala szkoleniowa II – dla 10 osób,
• sala konferencyjna – dla 70 osób.
Koszty eksploatacji i ponoszonych remontów stanowią duży wydatek dla Oddziału.
Prowadzona działalność gospodarcza i uzyskiwane środki finansowe, przede wszystkim
z działalności projektowej pozwalają na utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicz‑
nym oraz na gruntowny remont sal konferencyjno‑szkoleniowych, który rozpoczął się
w grudniu 2017 r. Obejmuje on remont klatki schodowej i największej sali konferencyjnej
mieszczącej się na II piętrze. W ramach prac remontowych na korytarzach usunięta zo‑
stała już lamperia, położone zostały gładzie. W planach jest również położenie elemen‑
tów dekoracyjnych na parterze i półpiętrach oraz płytek, wymiana balustrad, drzwi do
wiatrołapu oraz montaż drzwi wejściowych pomiędzy parterem a piętrem.
Innego oblicza nabiera również sala konferencyjna. Odbywają się w niej intensywne
prace remontowe polegające na malowaniu ścian, usunięciu elementów starej boazerii
oraz nieużywanej od dawna wentylacji. Zamontowany został podwieszony sufit z na‑
głośnieniem i oświetleniem. Dodatkowo planowana jest wymiana stołów i krzeseł oraz
położenie elementów dekoracyjnych.
Zakończenie remontu zaplanowane na drugą połowę lutego.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w 2017 r.
Lp.

2016

2017

Konferencje

liczba
uczestnicy

3
195

4
256

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

138
649

97
684

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

7
96

15
141

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

1
50

2
130

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

887
637

541
273

4

Ekspertyzy

liczba

2

6

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
– studia podyplomowe
– udzielone pożyczki

1
11

1
3

1
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Wyszczególnienie

Tabela A
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

1

Koła

2

Kluby

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

4

Inne (proszę podać jakie) .....................................
Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

5

Członkowie
b) wspierający

a) zwyczajni

Tabela B
2016

2017

6

6

2

2

tak
7

tak
7

1

1

221
4

210
4
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3.
•
•
•
•
•

Oddział PTE w Częstochowie

Na działalność merytoryczną Oddziału składały się:
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej;
prelekcje – wykłady;
szkolenia;
konferencje naukowe;
ekspertyzy.

1. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W 2017 r. XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej odbyła się pod hasłem „Państwo
a gospodarka”. Do I etapu OWE przystąpiło 20 szkół, wzięło udział 315 uczniów.
Do II etapu zakwalifikowało się 30 uczniów z 12 szkół. W dniu 8.01.2017 r. odbył
się II etap, do którego przystąpiło 25 osób. Do zawodów III stopnia (centralnych) za‑
kwalifikowało się 1 uczeń Tomasz Miszczyk z Zespół Szkół Mechaniczno‑Elektrycznych
im. Kazimierza Pułaskiego, który został finalistą.

2. Prelekcje – wykłady
W roku sprawozdawczym Oddział zorganizował 3 prelekcje, wykłady i szkolenia:
1. Warsztaty dla uczniów szkół średnich pt. „Formy popularyzacji wiedzy ekonomicznej
wśród młodzieży licealnej oraz studentów regionu częstochowskiego”
–– przedstawienie składu Komitetu Organizacyjnego XXXI OWE przy PTE O. Czę‑
stochowa,
–– przedstawienie tematyki XXXI OWE,
–– prezentacja założeń i działań w ramach przygotowania młodzieży szkolnej do
XXXI OWE,
–– prezentacja form kształcenia w zakresie popularyzacji wiedzy ekonomicznej
dostępnych w ramach przygotowania młodzieży regionu częstochowskiego do
XXXI OWE,
–– wydawanie certyfikatów.
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–– Prowadzący: dr inż. R. Stasiak‑Betlejewska (sekretarz Komitetu Organizacyj‑
nego), mgr M. Romanowska (dyrektor PTE). Miejsce warsztatów: Sala Rady
Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (sala 107). Data warsztatów:
24.09.2017, godz. 13.30 15.00,
• „Zagadnienia teoretyczno‑praktyczne z zakresu mikroekonomii i makroekonomii.
Część 1”
–– Zakres warsztatów: zadania z zakresu analizy finansowej
–– Prowadzący: dr inż. I. Gorzeń – Mitka, dr inż. M. Sipa (pracownicy Wydziału
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz członkinie PTE). Miejsce warszta‑
tów: s. 510 Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Data warsztatów:
24.10.2017, godz. 8.15–10.00.
• „Zagadnienia teoretyczno‑praktyczne z zakresu mikroekonomii i makroekonomii.
Część 2”
–– Prowadzący: dr inż. Renata Stasiak‑Betlejewska (sekretarz PTE). Data warsztatów:
9.01.2018, godz. 8.30–10.00. Miejsce warsztatów: sala 510 Wydziału Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej
2. Wykład dla uczniów szkół średnich w ramach przygotowań do I etapu XXXI pt.
„Marketing i kształtowanie relacji z klientem”,
–– Prowadzący: prof. PCz dr hab. J. Nowakowska‑Grunt. Miejsce wykładu: sala
WZ3, aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Data warsztatów:
30.10.2017, godz. 12.00–13.30.
3. Seminarium dla uczniów szkół średnich w ramach przygotowań do XXXI Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej pt. „Rynek pracy w Polsce”,
–– Prowadzący: mgr inż. Wojciech Gliń (członek PTE), mgr M. Romanowska (dy‑
rektor PTE). Miejsce wykładu/seminarium: WZ3. Data warsztatów: 6.11.2017,
godzina: 12.00–13.00.
W przygotowanych przez Oddział prelekcjach – wykładach w roku 2017 r. łącznie
uczestniczyło 185 słuchaczy.

3. Szkolenia

•
•
•
•
•

Szkolenia ekonomiczne:
Od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. odbyło się 16 szkoleń o następującej tematyce:
Zasady pracy i obowiązki kasjerów walutowo‑złotowych;
Zasady pracy i obowiązki kasjerów złotowych;
Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pocho‑
dzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
Portfel w Telefonie – Innowacyjne metody płatności.
Zasady i podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie praw
i obowiązków płatnika. Miejsce: Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
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•

•
•

•
•
•
•

Oddziału w Częstochowie, ul. Kilińskiego 32/34, 42‑217 Częstochowa, sala I piętro
Termin: 18 września 2017 r.
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie praw i obowiązków płatnika ze
zmianami obowiązującymi od 1.01.2018 r. oraz o jednolitym pliku. Miejsce: Siedziba
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Częstochowie, ul. Kilińskiego
32/34, 42‑217 Częstochowa, sala I piętro Termin: 14 grudnia 2017 r.
Zasady pracy i obowiązki kasjera walutowo‑złotowego. Miejsce: Siedziba Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Częstochowie, ul. Kilińskiego 32/34, 42‑217
Częstochowa, sala I piętro Termin: 18.11.2017 r. – 19.11.2017 r.
Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obroty finansowego wartości majątkowych po‑
chodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Miejsce: Siedziba Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Częstochowie, ul. Kilińskiego 32/34, 42‑217
Częstochowa, sala I piętro Termin: 18.11.2017 r. – 19.11.2017 r.
Zasady pracy i obowiązki kasjera złotowego. Miejsce: Siedziba Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego Oddziału w Częstochowie, ul. Kilińskiego 32/34, 42‑217 Częstochowa,
sala I piętro Termin: 18.12.2017 r. – 19.12.2017 r.
Zarządzane projektem. Zasady. Narzędzia. Miejsce: Urząd Gminy Olsztyn koło Czę‑
stochowy, sala sesyjna Urzędu Gminy Olsztyn Termin: 12.12.2017 r.
Karta Mieszkańca Częstochowy, jako innowacyjne narzędzie integracji mieszkańców,
przedsiębiorców i samorządu. Miejsce: „Spichlerz” Olsztyn koło Częstochowy, sala
restauracyjna „Spichlerz” w Olsztynie Termin: 12.12.2017 r.
Kaskadowy model cenowy. Prezentacja narzędzia VENDAVO. Miejsce: „Spichlerz”
Olsztyn koło Częstochowy, sala restauracyjna „Spichlerz” w Olsztynie Termin:
12.12.2017 r.

W roku sprawozdawczym 2017 w szkoleniach łącznie udział wzięło 180 słuchaczy.
Byli to pracownicy Urzędów wszystkich stopni, szkół podstawowych, ponadpodsta‑
wowych, spółek, zakładów produkcyjnych i usługowych, a także pracownicy banków
głownie spółdzielczych oraz kantorów wymiany walut. Wśród uczestników szkoleń
odnotowaliśmy dalej zainteresowanie, choć sporadyczne pracowników z lombardów
oraz zwiększające się zainteresowanie pośród pracowników naukowych, doktorantów
oraz studentów szkół wyższych.

4. Konferencje naukowe
W roku sprawozdawczym 2017 r. Oddział w Częstochowie zorganizował we współ‑
pracy z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego II Kongres
Młodych Ekonomistów w PTE dla Gospodarki Polski z tematem przewodnim: Współczesne
problemy ekonomii – między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności, które
było dedykowane młodym naukowcom, doktorantom i studentom.
W ramach organizacji kongresu przeprowadzone było również szkolenie z zakresu:
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1. Zarządzanie projektem. Zasady. Narzędzia, prowadzący: dr inż. R. Stasiak
‑Betlejewska.
2. Zarządzanie projektem. Przykłady, prowadzący: dr inż. R. Stasiak‑Betlejewska.
3. Karta Mieszkańca Częstochowy, jako innowacyjne narzędzie integracji mieszkańców,
przedsiębiorców i samorządu. prowadzący: Janusz Sobczyk mPay.
4. Kaskadowy model cenowy. Prezentacja narzędzia VENDAVO. prowadzący: dr inż.
Krzysztof Senczyna.
Działania zorganizowania kongresu naukowego we współpracy dwóch Oddzia‑
łów PTE, tj. częstochowskiego i warszawskiego zrodziły się podczas Krajowego Zjazdu
delegatów w Warszawie, gdzie inicjatorem były mgr Małgorzata Romanowska (delegat
z PTE O. Częstochowa) oraz dr Agnieszka Domańska (delegat z PTE O. Warszawa). Dzięki
wysyłkom i staraniom członkom Komitetu Organizacyjnego II Kongresu, tj. mgr Mał‑
gorzata Romanowska i dr Renata Stasiak‑Betlejewska, po mimo nie otrzymania dofi‑
nansowania pozyskano dzięki ich wysiłkom znaczących sponsorów dla kongresu, łącząc
teorię z praktyką.
Organizatorzy uzyskali Patronat Merytoryczny Kongresu, który objęły prof. zw.
dr hab. Elżbieta Mączyńska – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Partne‑
rami medialnymi II Kongresu Młodych Ekonomistów dla Gospodarki Polski zgodzili
się zostać, Telewizja Orion w Częstochowie, Telewizja NTL w Radomsku, Życie Często‑
chowy i Powiatu, a Honorowy Patronat Medialny zgodził się objąć Piotr Ornowski prezes
Zarządu, redaktor naczelny Polskiego Radia Katowice. Starania organizatorów zostały
docenione przez objęcie Patronatem Kongresu przez prezes Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego – prof. zw. dr hab. Elżbietę Mączyńską, dziekan Wydziału Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej – dr hab. Dorotę Jelonek, prof. PCz, prezydenta Miasta
Częstochowy – Krzysztofa Matyjaszczyka, dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury
w Częstochowie mgr Małgorzatę Majer.
Sponsorami II Kongresu Młodych Ekonomistów dla Gospodarki Polski zostali:
MASKPOL, TEB Edukacja Częstochowa, MPAY, którym organizatorzy w szczególności
zawdzięczają realizację wielkiego przedsięwzięcia ogólnoświatowego.
Wydarzenia z Kongresu były wyemitowane w lokalnej telewizji nagranego wywiadu
w dniu 11 grudnia 2017 r. z dr inż. Mariuszem Chudzickim – wiceprezesem Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Częstochowie oraz dr inż. Renatą Stasiak
‑Betlejewską sekretarzem naukowym II Kongresu i mgr Małgorzatą Romanowską – dyrek‑
tor, sekretarzem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Częstochowie oraz
wiceprzewodniczącą, sekretarzem organizacyjnym II Kongresu, dostępnego na stronie
internetowej Telewizji Orion w Częstochowie. Wywiadu w audycji w Polskiego Radia
Katowice udzielili w programie „Co słychać w regionie” w cyklu programów „Warto wie‑
dzieć”, jak i w wiadomościach regionalnych wyemitowany w dniach 11–17 grudnia 2017 r.
dr inż. Mariusz Chudzicki – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału
Częstochowie i wiceprzewodnicząca II Kongresu Młodych Ekonomistów dla Gospo‑
darki Polski, mgr Małgorzata Romanowska – dyrektor, sekretarz Polskiego Towarzystwa
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Ekonomicznego Oddział w Częstochowie i dr inż. Renatą Stasiak‑Betlejewską – sekretarz
naukowy II Kongresu Młodych Ekonomistów dla Gospodarki Polski w Częstochowie.
W pierwszym dniu Kongresu ogłoszono wyniki I Konkursu w ramach I etapu Olim‑
piady Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkolnej, która brała w nim udział pod
hasłem „Laur Młodego Ekonomisty”. Inicjatywa tego konkursu i pomysł jego organi‑
zacji wypłynął od dwóch członków PTE Oddziału Częstochowskiego, tj.: Pani Renaty
Stasiak‑Betelejewskiej i Pani Małgorzaty Romanowskiej, które wspólnie podjęły działania
w ramach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (OWE). Konkurs ten dotyczył jednej z czę‑
ści pisemnej obecnie odbywającej się XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej opartej
o pytaniu, które będzie zadane podczas tego I etapu OWE, tj. części pytania opisowego
o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru
z dwóch propozycji) oraz zadania z podstaw ekonomii.
Zamierzeniem organizatorów I Konkursu „Laur Młodego Ekonomisty” było uho‑
norowanie najlepszych uczestników na tym Pierwszym Etapie Olimpiady Wiedzy Eko‑
nomicznej odbywającej się w jurysdykcji naszego regionu. Jury Komitetu Organizacyj‑
nego I Konkursu „Laur Młodego Ekonomisty” wyłoniło w drodze tego konkursu, pięć
najlepszych prac pisemnych uczniów biorących w niej udział niezależnie, czy otrzymały
one promesę do następnego II etapu. Nagrody dla laureatów I etapu Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej w Naszym Oddziałowym I Konkursie „Laur Młodego Ekonomisty”,
były wręczone podczas II Kongresu Młodych Ekonomistów w Polskim Towarzystwie
Ekonomicznym dla gospodarki Polski w dniu 11 grudnia 2017 r. W pozyskanie patrona
i fundatora statuetki na I Konkurs „Laur Młodego Ekonomisty” włączyła się dr Renata
Stasiak‑Betlejewska i dziekan Wydziału Zarządzania prof. Dorota Jelonek. Laureaci otrzy‑
mali nagrody rzeczowe ufundowanie przez firmy oraz osoby prywatne, m.in. Politechnikę
Częstochowską, Polskie Radio Katowice, TEB Edukacja, Siłownię „Calipso”. Wszystkim
zaangażowanym w pozyskanie nagród zostały złożone podziękowania, tj. dr Renacie
Stasiak‑Betlejewskiej, dziekan Wydziału Zarządzania prof. Dorocie Jelonek, dr inż.
Mariuszowi Chudzickiemu, dr inż. Dariuszowi Wielgórskiemu oraz prezesowi Radia
Katowice Piotrowi Ornowskiemu. Jury Komitetu Organizacyjnego OWE działającego
przy PTE O. Częstochowa ma nadzieję, że młodzież szkolna, zgłaszając się do udziału
w przyszłych Olimpiadach Wiedzy Ekonomicznej organizowanych na naszym regionie
stanie się nie tylko podwaliną do budowania „Akademii Młodego Ekonomisty w PTE
O. Częstochowa” czy reaktywacji „Czwartków u Ekonomistów” w ramach spotkań
„Czwartki z Ekonomią”, lecz czynnie włączy się do jej tworzenia, stając się jej integralną
częścią, tworząc tym samym platformę wiedzy ekonomicznej wypełniającą lukę w krze‑
wieniu wiedzy ekonomicznej wśród: najmłodszej młodzieży, swoich rówieśników oraz
młodzieży trzeciego wieku.
Uroczystość Kongresu w pierwszym dniu obfitowała w wydarzenia kulturalne od sa‑
mego rana. Swoją cegiełkę kulturalną po negocjacjach obu sekretarzy Kongresu dołożyła
dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie (potwierdzenie w dokumentacji
Kongresowej) poprzez zgodę na wystawę malarstwa w voyer sali Wydziału Zarządzania
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Politechniki Częstochowskiej. Wystawa wystawiona pod przewodnim tematem „Festiwal
sztuki i wina”, która była nawiązaniem do dalszej części wieczornej w pierwszym dniu
Kongresu odbywającego się pod ruinami zamku w Olsztynie koło Częstochowy. Wieczór
biesiadny przewidziany w pierwszym dniu Kongresu uświetnił występ zespołu folklo‑
rystycznego z regionu prowadzony przez prezes Koła Gospodyń Wiejskich Bernardettę
Niemczyk. Przejazd uczestników do miejsc kulturalno‑muzycznych zapewni sponsor
firma MASKPOL S.A., którym serdeczne podziękowania wyraziła dyrektor za wsparcie
tego wydarzenia jakie organizowane jest w Oddziale Częstochowskim PTE. Drugi dzień
Kongresu rozpoczął się sesją szkoleniową w godzinach dopołudniowych, którą zrealizo‑
wała sekretarz naukowy Kongresu dr inż. Renata Stasiak‑Betlejewska w siedzibie gminy
Olsztyn, gdzie gospodarzem był wójt gminy Olsztyn Tomasz Kucharski. Druga część
Kongresu od obiadu odbywała się w restauracji „Spichlerz” połączona z kolejną sesją
szkoleniową dla uczestników Kongresu przez innowacyjne narzędzia integracyjne mie‑
szańców, przedsiębiorców oraz samorządowców wraz z uroczystą kolacją Kongresową.
W tym dniu przewidziane były również wydarzenia kulturalno‑wycieczkowe, pozwalające
uczestnikom poznać walory kulturalno‑turystyczne regionu, w którym działa i egzystuje
region częstochowski. Atrakcją wieczorną była wycieczka krajowoznawcza prowadzona
przez szlachcica z Zarębic p. Stanisława Kozubka w ramach kuligu do pobliskich jaskiń
na jurze krakowsko‑częstochowskiej. Organizatorzy przewidzieli również zwiedzanie
zabytkowego „Spichlerza” oraz degustację lampką wina produkowanego regionalnie
przez p. Ireneusza Gogola i nalewką właściciela „Spichlerza”. Trzeci dzień II Kongresu
odbywał się w atmosferze sesji naukowe bez wydarzeń kulturalnych wraz z uroczystym
podsumowaniem i zakończeniem obrad naukowych, które odbyło się w sali wykładowej
hotelu „Jurajski Olsztyn”.
Organizacja takiego przedsięwzięcia była okazją do krzewienie wiedzy ekonomicznej
wśród młodych ludzi z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych. Pozyskany patro‑
nat znaczących instytucji dla gospodarki polskiej przełożył się na duże zainteresowanie
ośrodków naukowych tym wydarzeniem. W II Kongresie Młodych Ekonomistów dla
Gospodarki Polski uczestniczyło wielu młodych naukowców reprezentujących krajowe
wiodące ośrodki naukowo‑badawcze między innymi: Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uniwersytetu Ekonomicznego w Łodzi, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu w Białymstoku, SGH, Poli‑
technika Częstochowska, Warsaw School of Economics, UMCS Lublin oraz zagranicznych
naukowców z: – Hawassa University, Ethiopia, Independent Chartered Quality Profes‑
sional, UK, University of St. Cyril and Method, Romania, Žilinská univerzita v Žiline
Słowacji, Technical University in Zvolen, Slovakia, – Slovak University of Technology in
Bratislava, Slovakia, Czech – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Zgodnie
z założeniem organizatorów tematyczna wydarzenia była odzwierciedleniem szerokiego
spektrum problemów i zagadnień, które swym zasięgiem obejmuje Ekonomia, ale jedno‑
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cześnie prezentowała zainteresowania badawcze jej uczestników i ich wyniki w postaci
zrealizowanych badań, opracowań i referatów w sposób tematycznie uporządkowany
Wynikiem organizacji takiego przedsięwzięcia były wydane cztery publikacje na‑
ukowe w formie online:
1. Zbiór prac naukowych. II Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla Gospodarki Polski.
Współczesne problemy ekonomii – między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie
różnorodności, część I, red. nauk. Małgorzata Romanowska,
2. Zbiór prac naukowych. II Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla Gospodarki Polski.
Współczesne problemy ekonomii – między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie
różnorodności, część II, red. nauk. Małgorzata Romanowska, Mariusz Chudzicki
11–13 grudnia 2017,
3. Współczesne problemy ekonomii – między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie
różnorodności, red. nauk. Małgorzata Romanowska,
4. Contemporary problems of economics – between the theory and business practice in
context of diversity, red. nauk. Renata Stasiak‑Betlejewska, Małgorzata Romanowska
z ISBN polskim 11–13 grudnia 2017,
Przygotowane publikacje naukowe z ISBN nadanym Oddziałowi w Częstochowie
ukazały się w IV kwartale 2017 r., są również dostępne na Bibliotece Narodowej i Uni‑
wersytecie Jagiellońskim oraz Bibliotece Politechnice Częstochowskiej w wersji elek‑
tronicznej online. Wersje książkowe dostępne są we wszystkich bibliotekach zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi ISBN. W całym okresie sprawozdawczym łączna liczba
uczestników kongresu osiągnęła choć tyko 100 osób, jest ona satysfakcjonująca zważając
na fakt organizowania przedsięwzięcia wspólnego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
tj. Oddziału w Częstochowie i Politechniki Częstochowskiej właśnie tej nowej formy
działalności naukowo‑badawczej.
II Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla Gospodarki Polski. Współczesne
Problemy Ekonomii – Między Teorią a Praktyką Gospodarczą w Aspekcie Różnorodno‑
ści – oprócz naukowych, szkoleniowych i publikacyjnych łączył praktykę z wydarzeniami
kulturalnymi. W ramach Kongresu koncert muzyczny uczniów Zespołu Szkół Muzycznych
im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie

5. Ekspertyzy dla sądów
W 2017 roku członkowie O. PTE – (dr inż. Mariusz Chudzicki, dr inż. Dariusz Wiel‑
górka, mgr Ewa Wers, mgr Małgorzata Romanowska) eksperci w dziedzinie ekonomii,
finansów i rachunkowości sporządzili 3 ekspertyzy dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
III Wydział Karnego i I Wydział Cywilny.
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6. Struktura organizacyjna Oddziału PTE
W roku sprawozdawczym 2017 ilość Kół w stosunku do roku poprzedniego nie
uległa dużym zmianom, jakie były spowodowane rezygnacjami biernych członków
w latach poprzednich O. PTE i utrzymywała się na poziomie 1, w tym Koło Terenowe,
jako największe zrzeszające członków PTE z Instytucji i Uczelni, w których nigdy Kół
PTE nie było.
W 2017 roku Zarząd czynił starania w zakresie pozyskania nowych członków PTE
dla Oddziału i tym samym w poczet nowych członków przyjęliśmy 4 osoby.
Liczba członków PTE w naszym Oddziale za 2017 rok choć zwiększyła się w sto‑
sunku do poprzedniego roku o 4 osoby osiągała na koniec roku stan 66 osób. Powodem
zmniejszającej się liczby członków była rezygnacja 2 osób z uwagi na przewlekłe choroby
uniemożliwiające działanie w naszych strukturach.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Oddział w Częstochowie
Lp.

2016

2017

Konferencje

liczba
uczestnicy

1
100

1
100

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

3
89

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

14
120

15
180

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

3
145

5
180

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

7
120

6
120

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

5
5

15
32

4

Ekspertyzy

liczba

3

5

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
Konkurs „Laur Młodego Ekonomisty”
Warsztaty
Inauguracja Mobilnej Akademii Młodego Ekonomisty

1

Wyszczególnienie

Tabela A

–

–
–
–
1
2
1
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2016

2017

Koła

1

1

2

Kluby

–

–

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

nie

nie

1

Wyszczególnienie

Tabela B

4

Inne (proszę podać jakie) ........................................

–

–

5

Członkowie
b) wspierający

66
–

66
–

38

a) zwyczajni

4. Oddział PTE w Gdańsku

4.

Oddział PTE w Gdańsku

1. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
1.1. Odczyty
W roku 2017 odbył się wykład dla finalistów etapu okręgowego XXXI Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej nt. „Wyzwania współczesnego rynku pracy”, który przeprowadziła
dr Ewa Ignaciuk.
W wykładzie wzięło udział 26 uczniów.
1.2. Seminaria /konferencje/spotkania
W 2017 roku odbyły się następujące spotkania dyskusyjne:
prezentacja zwycięskiej pracy magisterskiej XX edycji Konkursu Pracy Magisterskiej
Pani Patrycji Miotk nt. „Fuzje i przejęcia a efektywność oraz kreowanie wartości dla
akcjonariuszy na przykładzie polskiego sektora bankowego”, napisanej pod kierun‑
kiem dr Sławomira Antkiewicza
• „Nobel w naukach ekonomicznych – uznanie dla pluralizmu osiągnięć i idei”, spo‑
tkanie połączone z finałem XXX edycji OWE w Gdańsku prowadzone było przez
prof. dr hab. Marian Turek,
Ogółem w spotkaniach wzięło udział łącznie ok.37 osób – przedstawicieli przedsię‑
biorstw, instytucji i urzędów oraz członkowie Zarządu PTE w Gdańsku.
•

1.3. Ekspertyzy
W okresie sprawozdawczym nie została zrealizowana żadna ekspertyza.
1.4. Inna działalność
1. 6 grudnia 2017 r. w siedzibie PTE w Gdańsku odbyła się uroczystość z okazji jubile‑
uszu 70. urodzin i 35‑lecia działalności społecznej na rzecz Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego prof. dr hab. Włodzimierza Rydzkowskiego. Uroczystość była połą‑
czona z wręczeniem Panu Profesorowi Złotej Odznaki Honorowej PTE z Wieńcem.
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W uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście, w sumie
30 osób.
2. W dniu 27.04.2017 r. przeprowadzono w PTE Oddział w Gdańsku audyt certyfikacji
na zgodność z normą PN‑EN ISO 9001:2009. Audit potwierdził, iż wdrożony system
zarządzania jakością jest utrzymywany, weryfikowany i doskonalony oraz spełnia
wymagania międzynarodowej normy PN‑ENISO 9001:2009.

2. Działalność szkoleniowa
Tematyka oferowanych i prowadzonych przez PTE Oddział w Gdańsku kursów
i szkoleń:
• finanse, księgowość, podatki:
–– obsługa księgowych programów informatycznych, podstawy księgowości, samo‑
dzielny księgowy, fakturowanie z obsługą kas fiskalnych,
• marketing, sprzedaż:
–– Profesjonalny pracownik obsługi klienta, nowoczesny handlowiec/sprzedawca,
• kadry, ubezpieczenia społeczne, prawo pracy:
–– specjalista ds. kadrowo‑płacowych (m.in. szkolenie z zatrudnieniem), zatrudnia‑
nie cudzoziemców, zarządzanie personelem, nowoczesny sekretariat, pracownik
administracyjno‑biurowy, prawo pracy,
• komputerowe:
–– obsługa programu Płatnik, Symfonia, kursy doskonalące z zakresu obsługi pakie‑
tów biurowych – MS Word, MS Excel oraz MS Excel – poziom zaawansowany,
szkolenia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, np. ECDL,
• ochrona pracy:
–– BHP dla pracodawców, kadry kierowniczej, służb BHP, administracji, ocena
ryzyka zawodowego, metody instruktażu stanowiskowego, udzielanie pierwszej
pomocy, BHP dla stanowisk medycznych,
• inne:
–– gospodarka magazynowa z elementami logistyki, ABC przedsiębiorczości, pe‑
dagogiczny, kasjer walutowo‑złotowy, kasjer sprzedawca, obsługa kas fiskalnych,
zarzadzanie rozwojem firmy, spedytor krajowy i międzynarodowy, handel inter‑
netowy, programista PHP, front‑end developer.
•
•
•
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Szkolenia organizowane są w różnych formach:
szkolenia „otwarte” – skierowane do odbiorców indywidualnych,
szkolenia na zamówienie firm – realizowane wg indywidualnych programów opra‑
cowanych zgodnie z konkretnymi potrzebami firmy i jej specyfiką,
szkolenia przygotowywane wg kryteriów ogłaszanych przetargów, przeważnie przez
Powiatowe Urzędy Pracy,
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•

nowość w ofercie – seminaria eksperckie – spotkania seminaryjne ze specjalistami,
dotyczące najczęściej zmian w przepisach (ostatnie zrealizowane – Zmiany w prawie
pracy, ochrona daych osobowych).

W roku 2017 zorganizowano 140 jednostek szkoleniowych (2016 – 75 jednostek)
i kursowych, na których przeszkolono ogółem 2438 osób (2016 r. – 1977 osób)
W roku sprawozdawczym największe przychody Oddział osiągnął z realizacji zleceń
w zakresie szkoleń zamkniętych realizowanych w ramach projektów UE, szkoleń zleco‑
nych przez Urzędy Pracy i szkoleń otwartych.
W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania wzmacniające i promujące
działalność szkoleniową Oddziału:
• wdrożenie nowej strony internetowej www.gdansk.pte.pl umożliwiającą m.in. elektro‑
niczne zapisy na szkolenia, opłacanie szkoleń z wykorzystaniem „szybkich płatności”,
opracowanie przejrzystego kalendarza i oferty szkoleń, możliwość wysyłki newslettera
do uczestników i członków PTE,
• stałe uzupełnianie bazy klientów – zebranie danych kontaktowych uczestników kursu
z ostatnich lat,
• zaangażowanie profesjonalnej firmy obsługującej profil FB www.facebook.com/
ptegdansk,
• zakup sprzętu komputerowego (poszerzenie możliwości szkoleń komputerowych)
• opracowanie i stosowanie materiałów promocyjnych PTE (torby z logo, długopisy,
ołówki, notesy).

3. R ealizacja projektów
W roku sprawozdawczym Oddział w Gdańsku rozpoczął realizację projektu pn. Azy‑
mut:Praca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 05. „Zatrudnienie” Działanie 05.02. „Aktywizacja
zawodowo osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 05.02.02 „Aktywizacja zawodowo
osób pozostających bez pracy”.Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrud‑
nienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Starogardzie Gdańskim, Tczewie
i Wejherowie poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych oraz/lub nabycie umiejętności
praktycznych i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażach.
3.1. Działania w ramach projektu
•
•

identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, pre‑
dyspozycji i problemów zawodowych uczestników projektu;
indywidualne doradztwo zawodowe lub wsparcie psychologiczne mające na celu
pomoc w określeniu ścieżki zawodowej;
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•

•
•
•

zawodowe poradnictwo grupowe połączone z elementami technik aktywnego poszuki‑
wania pracy – dot. m.in. wizerunku przed rozmową kwalifikacyjną i autoprezentacja,
sporządzania CV i listu motywacyjnego, technik i metod aktywnego poszukiwania
pracy, informacji nt. lokalnego i regionalnego rynku pracy;
szkolenia i kursy zawodowe kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu
kwalifikacji/kompetencji zawodowych;
maks. 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu,
działania związane z poszukiwaniem pracy dla uczestników projektu

3.2. Beneficjenci
Osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku
życia), należące do wszystkich następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, ko‑
biety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich
kwalifikacjach. Jednocześnie grupa osób z niepełnosprawnościami stanowi co najmniej
10% grupy docelowej projektu.
Projekt jest realizowany w okresie: wrzesień 2017 r. – sierpień 2019 r., w 2017 roku
16 osób skorzystało ze wsparcia w ramach projektu.

4. Działalność wydawnicza
w ramach prowadzonej działalności szkoleniowej działalność wydawnicza obejmowała
standardowe publikacje materiałów szkoleniowych, będących materiałami pomocniczymi
do prowadzonych przez Oddział kursów. Do każdego kursu są przygotowywane materiały
szkoleniowe w formie prezentacji, zadań i przykładów. Mają one charakter wewnętrzny,
występują jako materiały szkoleniowe prowadzonych kursów.
Ponadto wydano publikację pod nazwą „Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw” pod
redakcją Ewy Ignaciuk i Janusza Dąbrowskiego. Na publikację składa się dziewięć arty‑
kułów autorstwa trzynastu autorów.

5. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W roku sprawozdawczym 2017 została zakończona XXX edycja Olimpiady oraz
rozpoczęła się kolejna X
 XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.
Jak co roku w styczniu 2017 r. w salach Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekono‑
micznego odbyły się zawody okręgowe II stopnia XXX edycji OWE, w których uczest‑
niczyło 62 uczniów z 16 szkół woj. pomorskiego. Do zawodów szczebla centralnego /
III stopnia/ zakwalifikowało się 5 uczniów z 2 szkół. Natomiast do grona laureatów
zakwalifikował się z okręgu pomorskiego Chrościcki Daniel z III LO w Gdyni. W maju,
przy okazji posiedzenia Zarządu została zorganizowana uroczystość podsumowującą
XXX edycję wraz z wręczeniem nagród i listów gratulacyjnych dla laureata i opiekuna.
Nagrody pieniężne sponsorował Agroland Spedycja Międzynarodowa sp. z o.o.
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We wrześniu 2017 r. roku rozpoczęła się kolejna, XXXI edycja OWE pod hasłem
przewodnim „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. Patronat honorowy nad Olimpiadą
objął prezes NBP prof. Adam Glapiński. W okręgu pomorskim do udziału w I etapie
przystąpiło 515 uczniów z 46 szkół.
Komisja zakwalifikowała do II etapu 62 uczniów (59 uczniów wzięło udział) z 16 szkół.
Dla młodzieży tej zostały zorganizowane 20 grudnia, przed II etapem, wykłady prowa‑
dzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego – dr hab. Beatę Majecką
i dr hab. Andrzeja Letkiewicza.

6. Konkursy
6.1. Konkurs im. Lucjana Hofmana na Najlepszą Pracę M agisterską
W 2017 roku odbyła się XX edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską. Na kon‑
kurs wpłynęły prace z Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Ekonomiczny, Wyższej Szkoły
Bankowej, Akademii Morskiej i Politechniki Gdańskiej.
Konkurs na stałe zapisał się w kalendarzu przedsięwzięć statutowych realizowanych
przez Towarzystwo.
6.2. Konkurs na Najlepszą Pracę Licencjacką im. Witolda
A ndruszkiewicza
W roku sprawozdawczym ogłoszono kolejną, XIII edycję konkursu na najlepszą
pracę licencjacką. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie poświęcone pro‑
blematyce ekonomicznej, które stanowiły przedmiot egzaminu w uczelniach publicznych
i niepublicznych z terenu woj. pomorskiego. W roku sprawozdawczym wpłynęły prace
z Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania, Wyższej Szkoły
Zarządzania w Gdańsku i Akademii Marynarki Wojennej.
Uroczystość zakończenia aktualnych edycji konkursów wraz z rozdaniem nagród
odbyło się na marcowym posiedzeniu Zarządu 2017 r.
Podobnie jak ubiegła edycja konkursów, w 2017 r. Konkursy zostały objęte honoro‑
wym patronatem marszałka województwa pomorskiego oraz prezydenta Miasta Gdańska.
Wyłącznym partnerem aktualnych edycji konkursów jest Przedsiębiorstwo Przewozu
Towarów PKS Gdańsk – Oliwa SA a patronatem medialnym objęło Wydawnictwo Po‑
morskie oraz Pomorskie.eu.

7. Inne formy działalności
7.1. Współpraca z instytucjami, organizacjami, władzami samorządowymi
Kontynuowana jest współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy, Urzędem Marszał‑
kowskim i Urzędem Miejskim w Gdańsku, współpraca sprowadza się przede wszystkim
do organizacji konkursów na najlepsza pracę magisterską i licencjacką, a także realizacji
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działalności szkoleniowej poprzez organizację kursów o charakterze przekwalifikowującym
i doskonalącym zawodowo adresowanych do osób poszukujących pracy.
W dalszym ciągu kontynuowana jest współpraca z Uniwersytetem Gdańskim,
7.2. Posiedzenia zarządu oddziału i jego prezydium
W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Prezydium Zarządu i 4 posie‑
dzenia Zarządu.
Podejmowana tematyka na posiedzeniach:
1. plany merytoryczne i finansowe realizowane przez biuro, sprawy kadrowo
‑organizacyjne,
2. działalność Klubu Młodego Ekonomisty,
3. kalendarz spotkań, konferencji i seminariów,
4. konkursy prac magisterskich i licencjackich oraz Olimpiada Wiedzy Ekonomicz‑
nej,
5. funkcjonowanie i sytuacja prawna Domu Ekonomistów, problemy związane z utrzy‑
maniem Domu Ekonomistów.
W 2017 r. dokonano wydatków dot. DE w zakresie:
• remontów typu eksploatacyjnego, przede wszystkim bieżące naprawy i konserwacja
instalacji hydraulicznych i elektrycznych oraz innego wyposażenia,
• remontów pomieszczeń biurowych przeznaczonych do dalszego najmu,
• wymiany oświetlenia w pomieszczeniu biurowym PTE, naprawa wyłącznika głów‑
nego w budynku,
• prac remontowych w salach wykładowych – malowanie, cyklinowanie.
7.3. K lub Młodego Ekonomisty
Przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Gdańsku działa Klub Młodego Eko‑
nomisty. Jego członkami są młodzi naukowcy trójmiejskich uczelni, laureaci Olimpiad
Wiedzy Ekonomicznej i Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską, oraz młodzi człon‑
kowie PTE w Gdańsku. Z inicjatywy Klubu organizowane są konferencje oraz wydawane
publikacje.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Gdańsku
Lp.

2016

2017

Konferencje

liczba
uczestnicy

3
61

3
67

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

75
1 977

140
2 438

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

1
29

1
26

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–
–

1
100

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

_
_
_

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................

_

–

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2016

2017

1

Koła

1

1

2

Kluby

–

–

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

–

–

4

Inne (proszę podać jakie) ........................................

–

–

5

Członkowie
b) wspierający

162

166

a) zwyczajni
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5.

Oddział PTE w Gliwicach

1. Działalność organizacyjna
W 2017 roku Zarząd pracował w niezmienionym sześcioosobowym składzie. Odbyły
się cztery posiedzenia Zarządu: 9 stycznia, 23 maja, 29 czerwca i 4 grudnia. Na spotka‑
niach podejmowano decyzje w obszarze działań statutowych, edukacyjno‑szkoleniowych
oraz spraw bieżących. W pierwszym roku działalności w nowej siedzibie, Zarząd dużo
uwagi poświęcił analizie i diagnozowaniu sytuacji finansowej Oddziału. Nadzorował
realizację planów szkoleniowych i uzyskane z tego tytułu przychody oraz koszty pro‑
wadzonej działalności. Operatywnym kierowaniem oraz organizowaniem odpłatnych
szkoleń zajmował się dyrektor Regionalnego Ośrodka Szkolenia Ekonomicznego PTE
i pracownik Biura.

2. Koła i członkowie PTE
W IV kw. 2017 r. zaktualizowano dane członków zarejestrowanych w oddziale PTE
w Gliwicach. Skreślono 5 członków.
Według stanu na dzień 31.12.2017 r. w Kołach PTE zrzeszonych było 60 członków
zwyczajnych.
Przychody ze składek członkowskich wyniosły 162,00 zł.
Struktura organizacyjna Oddziału – członkowie:
Lp.
1

Wyszczególnienie
Koła

2016

2017

3

3

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

5

Członkowie
b) wspierający

46

a) zwyczajni

–

–

65
–

60
–

5. Oddział PTE w Gliwicach

3. Działalność statutowa
W 2017 roku Zarząd tylko częściowo zrealizował zaplanowane działania mające na
celu popularyzację wiedzy ekonomicznej, społecznej.
W ramach działalności statutowej przygotowano Wnioski do Powiatowego Urzędu
Pracy w Gliwicach o środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zorganizo‑
wano bezpłatne szkolenia zawodowe dla członków PTE prowadzących własną działalność
gospodarczą.

4. Działalność szkoleniowa
Zadania statutowe w dziedzinie edukacji ekonomicznej, podnoszenia kwalifika‑
cji zawodowych i kształcenia ustawicznego realizowane były w ramach działalności
Regionalnego Ośrodka Szkolenia Ekonomicznego PTE. Ośrodek posiada akredytację
w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych przyznaną
przez Śląskiego Kuratora Oświaty. W dniu 19 grudnia 2017 r. została przeprowadzona
kontrola, w wyniku której Wizytator Wydziału Jakości i Edukacji Kuratorium Oświaty
w Katowicach stwierdził, że Ośrodek spełnia warunki określone w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20.12.2003 r. w sprawie akredytacji placówek
i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
W 2017 roku profil działalności Ośrodka nie uległ zasadniczym zmianom w po‑
równaniu do roku poprzedniego. Szkolenia zrealizowane były w formie pełnopłatnej.
Odbiorcami usług szkoleniowych były firmy lub ich pracownicy, w mniejszym stopniu
jednostki budżetowe. W ofercie PTE znajdowało się ponad 50 rodzajów szkoleń, a głów‑
nym źródłem przychodów były szkolenia z zakresu: rachunkowości i finansów, prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych, podatków, szkoleń komputerowych.
W 2017 roku zorganizowano 8 kursów na których przeszkolono 72 osoby oraz 10 szko‑
leń jednodniowych w których uczestniczyło 144 osób. Łącznie przeszkolono 214 osób.
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Szkolenia zorganizowane w 2017 roku
Lp.

Liczba godzin

Liczba osób

1.

Rachunkowość I st.

Temat szkolenia

44

7

2.

Specjalista kadrowo‑płacowy + Płatnik

64

15

3.

Kasjer walutowy i złotówkowy

16

4

4.

Rachunkowość I st.

44

7

5.

Specjalista kadrowo‑płacowy + Płatnik

64

7

6.

Rachunkowość II st.

56

13

7.

Specjalista kadrowo‑płacowy + Płatnik

64

8

8.

Rachunkowość I st.

44

11

–

72

Razem kursy
1.

Umowy cywilnoprawne, rozliczenia składowo‑podatkowe w 2017
roku

7

13

2.

Zmiany w podatku VAT – 2017

7

33

3.

Podatki dochodowy CIT i PIT – 2017

6

17

4.

Zmiany w podatku VAT – 2017

7

12

5.

Vademecum kadrowca z uwzględnieniem zmian obow. od
1.01.2017 r.

7

10

6.

Zmiany w przepisach podatkowych w roku 2017 w zakresie
podatków dochodowych CIT i PIT oraz podatku VAT

7

11

7.

Ochrona danych osobowych

7

8

8.

Zmiany w podatku VAT – 2017/2018

7

16

9.

Podatkowe zamknięcie roku 2017 – CIT i PIT oraz planowane
zmiany w podatkach dochodowych w 2018 roku

7

16

10.

Zamknięcie roku 2017 i sporządzenie sprawozdania finansowego za
rok 2017

16

8

Razem seminaria

–

144

Ogółem

–

216

5. Inne formy działalności
W 2017 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gliwicach współpra‑
cowało, wymieniało doświadczenia i podejmowało wspólne inicjatywy z jednostkami
z którymi zbudowało relacje o trwałym charakterze kilkanaście lat temu. Należy wymie‑
nić tu: Politechnikę Śląską w Gliwicach, Śląską Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości
w Gliwicach, Fundacją Rozwoju Lokalnego w Knurowie oraz Gliwicką Organizacją
Pozarządową.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Gliwicach
Lp.

2016

2017

Konferencje

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

23
193

18
216

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–
–

–
–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................

–

–

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2016

2017

1

Koła

3

3

2

Kluby

–

–

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

nie

nie

4

Inne (proszę podać jakie) Rada Programowa ........................................

tak

tak

5

Członkowie
b) wspierający

65
–

60
–

a) zwyczajni
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6.

Oddział PTE w K atowicach

1. Konferencje (patronat)
1. III Konwent Kobiet Sukcesu, WSH w Sosnowcu. 25 maja 2017 r. Patronat.
2. Jubileuszowa Konferencja Wydziałowa (Wydział Zarządzania UE w Katowicach) Nauki
o zarządzaniu, dokonania trendy i wyzwania. 19 października 2017 r. Patronat.

2. Odczyty/spotkania statutowe
1. 13 marca: Spotkanie w ramach XXX edycji OWE. Partner: ArcelorMittal Poland S.A.
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Osób: 9
2. 24 października: Spotkanie w ramach XXXI edycji OWE. Partner: WSB w Po‑
znaniu z zamiejscowym Wydziałem w Chorzowie. Miejsce: WOM w Katowicach.
Osób: 65.
3. 18 grudnia: Spotkanie w ramach XXXI edycji OWE. Partner: WSB w Poznaniu z za‑
miejscowym Wydziałem w Chorzowie. Miejsce: WOM w Katowicach. Osób:12.

3. Działalność szkoleniowa Oddziału w 2017 roku
Centrum Szkoleń i Studiów PTE w Katowicach w roku 2017 – prowadziło działalność
szkoleniową w tematycznie ograniczonym stopniu.
1. 27 kwietnia: Szkolenie wyjazdowe „Kasjer złotowo‑walutowy”, Jasienica. 3 osoby
(2k, 1m).
2. 9 listopada: Szkolenie wyjazdowe „Kreatywność w biznesie”, Kielce. 15 osób
(7k, 8m).
3. 18 listopada: Szkolenie „Kasjer złotowo‑walutowy”, Katowice, 2 osoby. (2k).
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4. X XX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej „Państwo
a gospodarka”
W miesiącu wrześniu 2016 r. jak co roku Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Eko‑
nomicznej rozesłał drogą pocztową do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu
katowickiego materiały związane z organizacją i przygotowaniem XXX OWE na rok
szkolny 2016/2017.
9 listopada 2016 r. o godz. 9.00 w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski
rozpoczął się I etap (szkolny) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Z okręgu katowickiego do zawodów przystąpiło 447 uczniów z 70 szkół ponad
gimnazjalnych.Po sprawdzeniu nadesłanych jury Komitetu Okręgowego z okręgu ka‑
towickiego wytypowało 55 uczniów z 22 szkół ponadgimnazjalnych do II etapu XXX
olimpiady (okręgowy).
13 grudnia 2016 r., Partner: ArcelorMittal Poland S.A. odbyło się spotkanie z uczniami
i nauczycielami w ramach XXX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem
„Państwo a gospodarka”. Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
13 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego Budynek F
w Katowicach przy ulicy Bogucickiej do zawodów okręgowych przystąpiło 46 uczniów
z 23 szkół ponadgimnazjalnych z okręgu katowickiego.
26 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Jury Komitetu Okręgowego OWE w Ka‑
towicach, na którym sporządzono wykaz z ocenami po uprzednim sprawdzeniu prac
46 zawodników biorących udział w etapie okręgowym XXX OWE. Komitet Główny
OWE wytypował: 3 finalistów z 3 szkół ponadgimnazjalnych z okręgu katowickiego do
zawodów centralnych XXX Olimpiady
W dniu 13 marca 2017 r. odbyły się warsztaty seminaryjne dla 3 finalistów zakwalifiko‑
wanych do zawodów centralnych XXX Olimpiady oraz ich opiekunów, które poprowadziła
Pani dr Joanna Czech‑Rogosz. Temat warsztatów: „Państwo a gospodarka – Dylematy
gospodarki otwartej”
W dniach 1 i 2 kwietnia 2017 roku w Ośrodku Szkoleniowo‑Wypoczynkowym Explo‑
ris w Serocku odbyły się zawody centralne XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Laureatem zawodów centralnych XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z okręgu
katowickiego została:
• Karolina Kręcioch, uczennica Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych V Liceum
Ogólnokształcącego w Bielsku‑Białej, 16 miejsce w skali kraju z liczbą pkt. 99
Pozostali finaliści zakwalifikowali się:
1. Maciej Żurawski Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe – Technikum nr 17 w Kato‑
wicach pkt. 85 – miejsce 48,
2. Michał Śleziński Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego
w Bielsku‑Białej pkt. 47 – miejsce 84.
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5. X XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej „Wyzwania
współczesnego rynku pracy”
W miesiącu wrześniu 2017 r. jak co roku Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Eko‑
nomicznej rozesłał drogą pocztową do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu
katowickiego materiały związane z organizacją i przygotowaniem XXXI OWE na rok
szkolny 2017/2018.
Do dnia 30 września 2017 roku zgłoszonych zostało 630 uczniów z 63 szkół ponad
gimnazjalnych z okręgu katowickiego.
24 października 2017 r. o godz. 15.00 odbyło się spotkanie dzięki wsparciu Wyższej
Szkoły Bankowej w Poznaniu z zamiejscowym Wydziałem w Chorzowie z nauczycielami
i uczniami przygotowującymi się do XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z okręgu
katowickiego. Spotkanie poprowadziła Pani dr Joanna Czech‑Rogosz – tematem spo‑
tkania było hasło przewodnie bieżącej olimpiady pn. „Wyzwania współczesnego rynku
pracy”.
W spotkaniu uczestniczyło 65 osób.
8 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski
rozpoczął się I etap (szkolny) X
 XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Z okręgu katowickiego do zawodów przystąpiło 462 uczniów z 63 szkół ponad gim‑
nazjalnych.
Po sprawdzeniu nadesłanych prac w dniu 29 listopada 2017 r. jury Komitetu Okrę‑
gowego z okręgu katowickiego wytypowało 50 uczniów z 23 szkół ponadgimnazjalnych
do II etapu XXXI olimpiady (okręgowy).
18 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 odbyło się spotkanie z nauczycielami i uczniami przy‑
gotowującymi się do XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z okręgu katowickiego.
Spotkanie poprowadziła Pani dr Joanna Czech‑Rogosz – tematem spotkania było
hasło przewodnie bieżącej olimpiady pn. „Współczesny rynek pracy”.
W spotkaniu uczestniczyło 27 osób.
12 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego Budynek F
w Katowicach przy ulicy Bogucickiej do zawodów okręgowych przystąpiło 44 uczniów
z 21 szkół ponadgimnazjalnych z okręgu katowickiego.
Każdy uczestnik zawodów okręgowych otrzymał nieodpłatnie egzemplarz książki
pn. „Zarządzanie kapitałem ludzkim, procesy – narzędzia – aplikacje” pod redakcją na‑
ukową Marty Juchnowicz. W czasie od 11.00 do 13.00 18 opiekunów przygotowujących
uczniów do olimpiady oraz zaproszeni goście udali się na spotkanie i poczęstunek.
25 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Jury Komitetu Okręgowego OWE w Ka‑
towicach, na którym sporządzono wykaz z ocenami po uprzednim sprawdzeniu prac
44 zawodników biorących udział w etapie okręgowym X
 XXI OWE.
Pani dr Joanna Czech‑Rogosz sekretarz Komitetu Okręgowego w Katowicach prze‑
kazała pocztą kurierską 44 prace uczniów wraz z protokołem do Komitetu Głównego
OWE w dniu 25 stycznia 2018 r.
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6. Prace organów statutowych Oddziału w 2017 roku
6.1. Zarząd Oddziału
Terminy zebrań: 10 maja, 1 czerwca, 30 czerwca, 28 września, 13 grudnia. Porządek
zebrań obejmował:
• omówienie działalności Oddziału za rok 2016 wraz z analizą finansową,
• omówienie sprawozdawczości za rok 2016 z uwzględnieniem sprawozdania finan‑
sowego,
• podjęcie uchwał w sprawie przekazania sprawozdań za rok 2016 do Komisji Rewi‑
zyjnej,
• rezygnacja pani prezes, pani wiceprezes, pana sekretarza, członka Zarządu
• wybór nowego prezesa i wiceprezesów oraz wybór sekretarza Zarządu,
• zmianę siedziby Oddziału,
• przyjęcie nowych członków wspierających i fizycznych,
• plan działania na II półrocze 2017 roku,
• omówienie inicjatywy wydawniczej Oddziału i konferencji naukowej,
• wolne wnioski.
6.2. Komisja R ewizyjna
•
•
•

Terminy zebrań: 29 maja, 13 grudnia. Porządek zebrania obejmował:
zapoznanie się z sytuacją finansową Oddziału za 2016 rok,
zapoznanie się ze strukturą przychodów i kosztów Oddziału,
przyjęcie sprawozdań Oddziału

6.3. Inne (zaproszenia przesłane na adres Oddziału):
1. Udział prezesa Zarządu w Konferencji towarzyszącym Międzynarodowym Targom
Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „Katowice 2017” pt. „Węgiel
w okresie transformacji energetycznej”. 29 sierpnia 2017 r., Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach.
2. Udział prezesa Zarządu w Jubileuszowej Konferencji Naukowej w Kielcach pt. Myśl
ekonomiczna, spółdzielczość, bankowość, samorządność. Edward Taylor 1884
(Kielce) – 1964 (Poznań), 65‑lecie PTE O. Kielce, 115‑lecie Banku Spółdzielczego
w Kielcach. 26/27 września 2017 r. Kielce.
3. Udział prezesa Zarządu w Konferencji Międzynarodowej pt. „Wyzwania rachunko‑
wości i finansów w procesach biznesowych” (Wydział Finansów i Ubezpieczeń UE
w Katowicach). 26 października 2017 r.
4. Udział prezesa Zarządu w Jubileuszu 60‑lecia reaktywowania działalności katowic‑
kiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 13 października 2017 r.
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7. Stan organizacyjny Oddziału w 2017 roku
W roku sprawozdawczym odnotowano wzrost zainteresowania przynależnością do
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Na koniec roku sprawozdaw‑
czego w Oddziale po kolejnych aktualizacjach stanu faktycznego zarejestrowanych jest
144 członków fizycznych.
Struktura organizacyjna Oddziału	
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela 2
Rok 2016

Rok 2017

1

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

nie

nie

4

Inne (proszę podać jakie)

5

Członkowie
b) wspierający

a) zwyczajni

–

–

127
6

144
7

8. Siedziba i Biuro Oddziału
Siedziba Oddziału PTE w Katowicach mieści się w budynku Uniwersytetu Ekonomicz‑
nego w Katowicach przy ul. Koszarowej 6. Aktualnie siedziba stanowi dwa pomieszczenia
biurowe + pomieszczenie z archiwum.
8.1. Skład Osobowy biura Oddziału PTE K atowice
•
•
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dyrektor Biura Zarządu (pełny etat)
osoba do obsługi/pomocy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i pomocy księgowej
(umowa zlecenie)
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Katowicach
Lp.

2016

2017

Konferencje

liczba
uczestnicy

5
150

2
70

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

3
22

1
9

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

2
20

3
20

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

4
49

3
95

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–
–

–
–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

3

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej) OWE
I etap (liczba uczestników)
II etap (liczba uczestników)
Finaliści (liczba uczestników)

447
46
3

462
51
3

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału PTE w Katowicach
Lp.

2016

2017

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

nie

nie

1

Wyszczególnienie

Tabela B

4

Inne (proszę podać jakie) ........................................

5

Członkowie
b) wspierający

a) zwyczajni

–

–

127
6

144
7
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7.

Oddział PTE w K ielcach

Zarząd Oddziału w Kielcach w roku 2017 zgodnie z planem prowadził działalność
edukacyjną i szkoleniową. Wiele uwagi poświęcano organizacji Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej. Z okręgu świętokrzyskiego do grona finalistów edycji 2017/2018 wszedł
jeden uczeń z wysoką punktacją.
W Banku Spółdzielczym w Kielcach odbyła się w czerwcu 2017 roku uroczystość
wręczenia nagród 10 najlepszym olimpijczykom z listy województwa świętokrzyskiego.
Nagrodzono też opiekunów i członków Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Eko‑
nomicznej. Celem dokształcania nauczycieli – opiekunów zapraszani są oni na seminaria
PTE prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Wielkim wydarzeniem Oddziału w Kielcach były uroczyste obchody 65‑lecia Od‑
działu. Były to dwudniowe obchody połączone z konferencją naukową poświęconą myśli
ekonomicznej, spółdzielczości, bankowości i samorządności. Dużą część jubileuszu
poświęcono osobie wybitnego ekonomisty, kielczanina profesora Edwarda Taylora. Pro‑
fesor Edward Taylor urodzony w Kielcach pochodził ze starej szkockiej rodziny osiadłej
w Kielcach od połowy XVII wieku. Taylor stworzył podwaliny pod uznaniem spółdziel‑
czości jako dyscypliny naukowej. Współtworzył też Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Poznaniu. Swoje wybitne dzieła tworzył w Poznaniu, ale w czasie okupacji został zmu‑
szony do opuszczenia Poznania, powrócił do Kielc, gdzie współtworzył konspiracyjny
Uniwersytet Ziem Zachodnich.
Zarząd Oddziału PTE w Kielcach, po dokładnej kwerendzie i zdobyciu niezbędnych
materiałów wystąpił do władz Kielc o nadanie jednej z ulic w Kielcach imienia profesora
Edwarda Taylora. Rada Miasta Kielc w dniu 14 września 2017 roku przychyliła się do
wniosku Oddziału. Uchwała została uprawomocniona z dniem 28 września 2017 roku
Ulica imienia profesora Edwarda Taylora znajduje się w Kielcach w pobliżu Uniwer‑
sytetu Jana Kochanowskiego. Oddział w Kielcach wspólnie z Uniwersytetem Jana Kocha‑
nowskiego w Kielcach wydał na tę okazję specjalną monografię pt. Myśl ekonomiczna, spół‑
dzielczość, bankowość, samorządność. 115 lecie Banku Spółdzielczego w Kielcach i 65‑lecie
Oddziału w Kielcach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Podczas konferencji zostały
wręczone honorowe odznaki Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego dla nauczycieli –
opiekunów uczniów przygotowujących się do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz
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zasłużonym członkom Towarzystwa. W drugim dniu obchodów jubileuszu odbyło się
zamiejscowe posiedzenie Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Oddział prowadzi comiesięczne seminaria o tematyce ekonomicznej, odbywają się
w salach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Oddział jeszcze nie posiada numerów ISBN,
więc publikacje pracowników Oddziału są afiliowane przez inne instytucje. Pracownicy
Oddziału aktywnie współpracowali z innymi Oddziałam. Pracownicy Oddziału brali
udział w pracach gremiów centralnych PTE, w tym w Prezydium Zarządu Krajowego PTE,
w Komitecie Głównym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz Komisji Rewizyjnej Za‑
rządu Krajowego PTE.
Przedstawiciel Oddziału brał udział w Międzynarodowym Seminarium organizo‑
wanym przez Fundację K. Adenauera i Zarząd Krajowy PTE. Seminarium odbyło się
w Ełku. Podczas tego seminarium przedstawiciele Oddziału w Kielcach podjęli inicjatywę
opracowania II wydania Leksykonu Społecznej Gospodarki Rynkowej. Termin wydania
lipiec 2018 r.
Przy Oddziale w Kielcach działa Forum: „Kielecka Szkoła Instytucjonalna w Zarzą‑
dzania”, które zapoczątkowało swą działalność w roku 2016. Forum organizuje platformę
wymiany myśli i doświadczeń związanych z koncepcją instytucjalności w gospodarce.
Oddział w Kielcach zachowuje stabilność finansową należycie rozliczając się ze
zobowiązań.

Działalność wydawnicza
•
•

Myśl ekonomiczna, spółdzielczość, bankowość, samorządność. 115‑lecie Banku Spółdzial‑
czego w Kielcach i 65 lat Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Kielcach,
2016, 150 egz., ISSN 2081‑2345 (wspólnie z UJK Kielce).
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej, 2017, 150 egz., ISBN 978-83-939977‑4‑9
(wspólnie z UJK Kielce).
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Kielcach za rok 2017
Lp.

Tabela A

Wyszczególnienie

2016

2017

Konferencje

liczba
uczestnicy

1
50

1
200

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

a) 10
b) 300

a) 10
b) 300

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

–

–

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

a) 5
b) 180

a) 5
b) 150

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

1
150 egz.

1
150 egz.

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–

–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej) ..................

–

–

1

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2016

2017

W Piotrkowie
Trybunalskim

1 w Piotrkowie
Trybunalskim

1

Koła

2

Kluby

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

tak 1/6

tak 1/6

4

Inne (proszę podać jakie) Forum: Kielecka Szkoła instytucjonalna
w zarządzaniu

1

1

5

Członkowie
b) wspierający

a) 50
b) 10

a) 50
b) 10
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8.

Oddział PTE w Koszalinie

1. Sprawy organizacyjne
W 2017 roku Oddział w Koszalinie realizował cele statutowe związane z działalnością
bieżącą.
Odbyło się 5 spotkań Zarządu Oddziału, na których określono zadania dotyczące
spraw organizacyjnych, programowych, sprawozdawczych.
Wiele miejsca Zarząd poświęcił sprawom bieżącym, m.in.: jak zwiększać aktyw‑
ność i pozyskać nowych członków, poszukiwaniu partnerów do współpracy w zakresie
realizacji projektów, popularyzacji wiedzy społeczno‑ekonomicznej wśród młodzieży
szkolnej i akademickiej.
Rozmowy dotyczyły także sytuacji finansowej Oddziału związanej z bieżącym utrzy‑
maniem obiektu i jego przyszłością.
Zarząd Uchwałą nr XIII/1/2017 ogłosił XXII edycję Konkursu na najlepsze prace
dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych, obronionych w roku aka‑
demickim 2016/2017.
W grudniu 2017 roku podjęto Uchwałę o organizacji wspólnej konferencji z Wy‑
działem Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej z okazji jubileuszów 25‑lecia
WNE i 60‑lecia działalności PTE na Pomorzu Środkowym.
W 2017 roku Oddział przyjął rezygnację z członkostwa PTE kolejnych członków .
Liczba członków w Oddziale na koniec 2017 r. wynosiła 65 osób.

2. Czwartkowe spotkania dyskusyjne „U ekonomistów”
W 2017 roku Oddział kontynuował cykl otwartych spotkań poświęconych aktualnym
problemom ekonomicznym, w których brali udział członkowie PTE i osoby zaintereso‑
wane tematami, które przedstawiały się następująco:
• 9 lutego 2017 r. „Koszalin dzisiaj i jutro”,
• 30 marca 2017 r. „Mielno – nowe miasto na Pomorzu Środkowym. Strategia rozwoju
Mielna”,
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18 maja 2017 r. „Znaczenie systemów informacji przestrzennej w podejmowaniu decyzji
biznesowych”,
• 21 września 2017 r. „Skrócenie wieku emerytalnego – czy warto pracować po jego
osiągnięciu”,
• 19 października 2017 r. „Cyberbezpieczeństwo w przestrzeni publicznej”,
• 16 listopada 2017 r. „Rola wirtualnej rzeczywistości w kształtowaniu motywacji kon‑
sumentów”,
• 8 grudnia 2017 r. „Uchylanie się od podatku VAT – metody i środki przeciwdziała‑
nia”.
Referentami powyższych tematów byli pracownicy naukowi Politechniki Koszaliń‑
skiej, członkowie PTE, przedstawiciele Urzędu Miasta Koszalin i Mielna oraz laureaci
najlepszych prac dyplomowych i magisterskich.
•

3. Udział w seminariach
W maju 2017 roku członkowie Oddziału PTE uczestniczyli w debacie „Szanse dla
polskiej gospodarki” z udziałem prof. Roberta Gwiazdowskiego oraz Cezarego Kaźmier‑
czaka ze Związku Pracodawców Polskich. W debacie uczestniczył kierownik Katedry
Ekonomii prof. Jerzy Rembeza oraz prezes Zachodniopomorskiego Związku Pracodawców
Polskich Robert Bodendorf.
Debata została zorganizowana przy współudziale Koła Młodych Ekonomistów PK.
Brała w nim udział liczna grupa pracowników naukowych, studentów, uczniów szkół
ponadgimazjalnych, pracownicy firm i instytucji pozarządowych.
W grudniu 2017 roku dr Rafał Rosiński, członek zarządu Oddziału, brał udział
w seminarium organizowanym przez ZUS Oddział Koszalin „Ubezpieczenia chorobowe
i zdrowotne, jako element zapewnienia bezpieczeństwa społecznego” i wygłosił referat
pt. „Finansowanie systemu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego a koszty pracy w Polsce
i wybranych krajach Unii Europejskiej”. Seminarium skierowane było do przedstawicieli
środowiska naukowego, uczelni wyższych, instytucji samorządowych oraz organizacji
branżowych.

4. Konkurs na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie
z dziedziny nauk ekonomicznych

W 2017 roku Oddział ogłosił i przeprowadził kolejną XXII edycję konkursu na naj‑
lepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych, obronionych
w roku akademickim 2016/2017. Wpłynęły 24 prace tematycznie związane z Pomorzem
Środkowym.
Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się podczas inauguracji roku akademickiego
Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej przez prezesa Oddziału.
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Laureatką XII edycji Konkursu została Marta Pilarczyk za pracę pt. Rola wirtualnej
rzeczywistości w kształtowaniu motywacji konsumentów napisana w Katedrze Turystyki
Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod
opieką naukową dr hab. Piotra Zmyślonego, prof. nadzw. UEP.
Jury konkursu przyznało też II nagrodę, nagrodę specjalną prezesa Oddziału oraz
4 wyróżnienia.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień oraz podziękowań dla promotorów odbyło
się w dniu 16 listopada 2017 r. w rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Ekonomicz‑
nego na Pomorzu Środkowym w siedzibie Oddziału PTE w Koszalinie.

5. Działania i dokonania członków PTE w środowisku lokalnym
1. W dniu 17 stycznia 2017 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, członek PTE dr Eu‑
geniusz Żuber, prezentował swoją książkę pt. Koszalin współczesny – na 750‑lecie praw
miejskich.
Publikacja ta została wydana z okazji 750‑lecia Koszalina i stanowi bogate kom‑
pendium wiedzy o współczesnym Koszalinie, jego gospodarce, sytuacji społeczno
‑politycznej, kulturze i pozycji wśród polskich miast na prawach powiatu.
Promocja książki połączona z dyskusją zgromadziła liczne rzesze czytelników, za‑
interesowanych życiorysem autora publikacji oraz jego szeroką wiedzą o regionie
środkowopomorskim.
2. W marcu 2017 roku ukazał się II tom pracy zbiorowej pt. Dzieje Koszalina, obejmu‑
jący okres po 1945 roku. W jego przygotowanie zaangażowani byli m.in. członkowie
PTE: prof.dr hab. Bogusław Polak (redakcja naukowa i samorząd miejski), prof.dr
hab. Zdzisław Zdrojewski (demografia) i prof. dr hab.Michał Polak (oświata i kul‑
tura)
Promocja II tomu tej publikacji wydana z okazji obchodów 750‑lecia miasta odbyła
się również w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej i zgromadziła mieszkańców miasta,
historyków, pracowników różnych instytucji. W promocji wydania brała udział liczna
grupa członków Oddziału PTE.
3. W dniu 12.05.2017 r. roku członkowie PTE dr Stanisław Bartoszewski i prof. dr. hab.
Włodzimierz Deluga uczestniczyli w panelu ekspertów pt. „Strategia Miasta Kosza‑
lina” w Urzędzie Miasta Koszalin.
4. Młodzi członkowie PTE odnotowali również swoje sukcesy: Radosław Żmudziński
w roku szkolnym 2016/2017 zdobył tytuł „Najlepszego ucznia” Technikum Ekono‑
micznego Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.
5. W 2017 r. członkowie Oddziału PTE przekazali serdeczne gratulacje z okazji Dnia
Księgowego oraz 110‑lecia Stowarzyszenia Księgowych Polskich oraz 60‑lecia kosza‑
lińskiego Oddziału SKwP.
6. W 2017 r. Oddział został zaproszony do współorganizacji jubileuszowej konferencji
Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej pt. „Szanse i zagrożenia
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dla gospodarki europejskiej XXI wieku z uwzględnieniem problemów regionalnych”.
Konferencja odbędzie się w terminie 18–19 października 2018 r. w Mielnie. Patronem
honorowym konferencji jest Pani prezes PTE prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska oraz
Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr inż. Tadeusz Bohdal.
Ustalono terminy spotkań, rozdzielono zadania pomiędzy pracownikami wydziału
i członkami PTE w Koszalinie. Dalsze ustalenia konsultowane będą na bieżąco z Za‑
rządem Krajowym PTE.
7. Członkowie PTE prowadza szeroką akcję wspierającą działania nauczycieli
i uczniów w popularyzowaniu wiedzy ekonomicznej w szkołach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. W dniach 13–17 marca 2017 r. PTE Oddział Koszalin był
współorganizatorem z Zespołem Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszali‑
nie przedsięwzięcia „Tydzień Matematyki w Ekonomie”. Jest to impreza cykliczna,
w której uczniowie mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w konkursach
i zadaniach logicznych. Imprezie towarzyszą wykłady o tematyce popularnonaukowej
związanej m.in. z zastosowaniem matematyki w naukach ekonomicznych.
5.1. Udział w mediach
Członkowie PTE uczestniczyli jako eksperci w lokalnych mediach, udzielając ko‑
mentarzy na ważne tematy ekonomiczne i społeczne. W dniu 19 października 2017 r.
dr Rafał Rosiński udzielił wywiadu w Radio Koszalin na temat „Planowanych uregulowań
prawnych w zakresie ograniczenia handlu w niedzielę”.
5.2. Pozyskiwanie funduszy
W 2017 r. członkowie PTE wspierali działania Politechniki Koszalińskiej w zakresie
pozyskiwania funduszy unijnych na doskonalenie jakości kształcenia uczelni.
Dr Rafał Rosiński i Krzysztof Dziadek brali udział w pracach zespołu przygotowują‑
cego projekt „Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywno‑
ści kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”. Projekt otrzymał wsparcie z Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju o wartości 11,5 mln zł. Realizację projektu zaplanowano
w latach 2018–2022.
Projekt daje szanse na prowadzenie szkoleń i warsztatów przez Oddział PTE, a tym
samym na poprawę sytuacji finansowej.

6. Działalność wydawnicza
W 2017 roku Oddział był wydawcą publikacji pt. „Sezonowość zatrudnienia i bez‑
robocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej”, której autorami są pracownicy naukowi
Politechniki Koszalińskiej: Jerzy Rembeza, Grzegorz Przekota, Kamila Radlińska i Maria
Klonowska‑Matynia.

62

8. Oddział PTE w Koszalinie

7. Działalność finansowa
Za rok 2017 r. wyniki finansowe przedstawiają się następująco:
Przychody za rok 2017 wyniosły 32 486,66 złotych.
Koszty za 2017 r. wyniosły 37 946,38 złotych.
Stan na 31.12.2017 r. zamknął się stratą w wysokości 5459,72 złote.

•
•
•

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Koszalinie
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela A
2016

2017

Konferencje

liczba
uczestnicy

_

_

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

a) 1
b) ok.200

a) 1
b) ok. 200

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

_

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

3

Konsultacje i doradztwo

4

1

_

a) 9
b) 173

a) 7
b) 140

liczba
nakład

_

a) 1
b) 160

liczba
uczestnicy

_

a) 1

Ekspertyzy

liczba

_

_

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

_

_

6

Inne (nie uwzględnione powyżej) audycje radiowe

4

2

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.
1

Wyszczególnienie
Koła

2

Kluby

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

4

Inne (proszę podać jakie) Komisja Rewizyjna

5

Członkowie
b) wspierający

a) zwyczajni

Tabela B
2016

2017

1

1

–

–

tak
7

tak
7

2

3

a) 62
_

a) 53
_
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9.

Oddział PTE w K rakowie

Podstawowymi formami działalności statutowej Oddziału w okresie sprawozdawczym
były: organizacja na terenie województwa małopolskiego Olimpiady Wiedzy Ekonomicz‑
nej, współudział w organizacji konferencji naukowych, konwersatoria, kursy i seminaria
szkoleniowe oraz współpraca ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy
w Krakowie i BCC Lożą Małopolską oraz współpraca z kilkoma przedsiębiorstwami,
w tym zwłaszcza z Firmą „FAKRO” z Nowego Sącza.

1. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Na naszym Oddziale spoczywa organizacyjna odpowiedzialność za przebieg zawo‑
dów I i II stopnia (szkolnych oraz okręgowych) tej Olimpiady w województwie mało‑
polskim.
W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło
przewodnie tej edycji brzmiało „Państwo a gospodarka”. Honorowy patronat nad XXX
Olimpiadą objął prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński.
Zawody I stopnia (szkolne) odbyły się w szkołach na terenie całego kraju 9 listopada
2016 r. Kolejny etap zawodów – II stopnia (okręgowe) – odbył się 13 stycznia 2017 r.
w 17 komitetach okręgowych powołanych przy oddziałach Polskiego Towarzystwa Eko‑
nomicznego w największych miastach Polski. Zawody III stopnia (centralne) odbyły się
1 i 2 kwietnia 2017 r. w Serocku koło Warszawy.
8 listopada 2017 roku odbyły się Zawody II stopnia (okręgowe) XXXI Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej przebiegającej pod hasłem „Polska droga do wolności gospo‑
darczej”.

2. Prelekcje, seminaria, doradztwo, konferencje
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie w 2017 roku prowadziło
prelekcje, seminaria, doradztwo oraz patronat nad różnymi wydarzeniami.
• W wyniku podpisania w 2016 roku odświeżonej umowy o współpracy między PTE
O. Kraków a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie,
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•
•
•
•
•

w związku z zaproszeniami na spotkania, prezes Zarządu prof. Andrzej Prusek
prowadził liczne wykłady w siedzibie stowarzyszenia, a koordynatorem współpracy
z naszej strony była dr Justyna Berniak‑Woźny, wiceprezes Zarządu.
w 2017 roku prelekcje dla Business Center Club prowadziła wiceprezes Zarządu PTE
O. Kraków dr Justyna Berniak – Woźny.
PTE O. Kraków prowadziło także doradztwo dla firmy: FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą
w Nowym Sączu.
PTE O. Kraków podjęło współpracę z Fundacją „Pomyśl o przyszłości”, która spon‑
sorowała różne nasze sympozja i konferencje.
w siedzibie PTE O. Kraków odbyło się spotkanie z Panem prof. Stanisławem Rudolfem
pracownikiem Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i byłym
wiceprezesem ZK PTE w Warszawie.
PTE O. Kraków objęło patronatem Międzynarodową Konferencję Naukową odby‑
wającą się w dniach 16–17 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie pt. „Ekonomia przyszłości: Państwo efektywne czy sprawiedliwe?”. PTE
O. Kraków współpracowało także w zakresie jej organizacji, a nasi członkowie brali
w niej aktywny udział jako referujący i prowadzący sesje naukowe, a także recenzenci
artykułów naukowych do książki z tej konferencji.

3. Kursy oraz seminaria szkoleniowe
Oddział kontynuował coraz trudniejszą działalność w zakresie szkoleń. Na rynku
szkoleń występuje coraz większa konkurencja, a tworzone rozwiązania organizacyjne
w poszczególnych przedsiębiorstwach (m.in. wewnętrzne systemy szkoleń) w znacznym
stopniu ograniczają zainteresowanie ofertą kursowo‑szkoleniową Oddziału. W okresie
sprawozdawczym Oddział zorganizował 9 kursów nt. „Kasjer kas złotowo‑walutowych”
oraz szkolenia językowe z języka francuskiego. Tą formą działalności Oddziału objęto
łącznie 45 osób.

4. Sytuacja finansowa
W lipcu 2012 roku postanowiono rozpocząć negocjacje w sprawie pozyskania nieru‑
chomości od spółki Hines Polska, zwieńczone uchwałą Zarządu Oddziału z dnia 10 wrze‑
śnia 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Oddziału,
zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Rakowickiej 20 („Apartamenty Novum”), na którą
składają się cztery lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 218,44 m2 wraz z prawem do
wyłącznego korzystania z przynależnymi do nich loggiami i ogródkami lokatorskimi oraz
czterema miejscami parkingowymi i czterema komórkami lokatorskimi. 16 listopada 2012
roku podpisano przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz jego
sprzedaży. 6 lutego 2014 roku dokonano odbioru nieruchomości. W celu sfinansowania
jej zakupu 4 lutego 2014 roku zawarto umowę o kredyt inwestycyjny z Krakowskim
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Bankiem Spółdzielczym (na kwotę 700 tys. zł). Wcześniej – 29 stycznia 2014 roku – zawarto
umowę pożyczki (na kwotę 660 tys. zł) z Zarządem Krajowym Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego z siedzibą w Warszawie. W celu wykończenia i wyposażenia siedziby
w marcu zaciągnięto również kredyt inwestycyjny w wysokości 320 tys. zł oraz kredyt
w bankowym rachunku bieżącym w wysokości 100 tys. zł. W wyniku tych inwestycji Od‑
dział Krakowski PTE dysponował 4 nowoczesnymi salami konferencyjno‑szkoleniowymi
mogącymi pomieścić jednocześnie łącznie około 100 osób.
Należy podkreślić, że Oddział znajdował się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
Zmiana warunków funkcjonowania Towarzystwa na skutek wypowiedzenia przez Uni‑
wersytet Ekonomiczny w Krakowie umowy o wspólnej organizacji studiów podyplomo‑
wych znacząco ograniczyła przychody Oddziału. Od 2015 roku nowo wybrane władze
Oddziału podejmowały szereg działań mających na celu zapewnienie możliwości spłaty
zadłużenia, z różnym skutkiem.
W 2016 roku została podpisana umowa na najem lokali dydaktycznych między UEK
w Krakowie a PTE O. Kraków. Z pieniędzy z najmu były pokrytych kilka rat kredytów
bankowych. Z dochodów z działalności szkoleniowej i doradczej pokrywane były bieżące
koszty funkcjonowanie Oddziału, w tym jego siedziby.
Podjęto następnie działania mające na celu sprzedaż siedziby Oddziału na rzecz
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Długotrwała procedura negocjowania kupna
naszej nieruchomości przez UEK w Krakowie wynikła z wieloetapowości przechodze‑
nia procedur i wyrażania zgody na różnych szczeblach uczelnianych. Uczelnia wyraziła
wstępną zgodę, lecz zablokowały ją zmiany związane z reformą szkolnictwa wyższego, która
stwarza konieczność zmniejszenia ilości studentów studiujących w UEK oraz zmniejsza
zapotrzebowanie na sale dydaktyczne, a nawet stwarza ich nadwyżkę. Z uwagi na to
zapadła decyzja, że Uczelnia odstępuje od kupna siedziby Oddziału PTE w Krakowie.
Kolejne działania Zarządu polegały na zamieszczaniu ogłoszeń sprzedaży naszej sie‑
dziby w największych agencjach nieruchomości w Krakowie oraz na stronach Oddziału,
przesłano także ofertę do Zarządu Krajowego PTE. Niestety odzew był znikomy.
Zarząd PTE O. Kraków utworzył 18 stycznia 2017 roku Zespół ds. rozmów z Ban‑
kiem KBS, który był naszym głównym wierzycielem, i wyraził zainteresowanie nabycia
nieruchomości. W skład Zespołu weszli:
• prof. dr hab. Andrzej Prusek – prezes Zarządu Oddziału,
• dr hab. Krzysztof Firlej – wiceprezes Zarządu Oddziału,
• mgr Paweł Lewiński – członek Zarządu Oddziału.
Zespół zajął się negocjacjami i rozmowami mającymi na celu rozwiązanie problemu
zadłużenia Oddziału wobec Banku KBS. Po wielu spotkaniach Zarząd Banku wyraził
zgodę na zakup całej nieruchomości. Bank uwarunkował zakup nieruchomości uzyska‑
niem przez Oddział zgody na zrobienie wejścia od ulicy Rakowickiej do sprzedawanych
lokali (Bank KBS po zakupie planował otwarcie placówki Banku). Okazało się to niestety
bardzo trudne i KBS wycofał się z kupna nieruchomości, ale jednocześnie wstrzymał
wobec Oddziału postępowanie komornicze.
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Dalsze działania Zarządu doprowadziły do znalezienia w listopadzie 2017 roku na‑
bywcy na część nieruchomości, na której była ustanowiona hipoteka KBS w Krakowie.
W związku z powyższym oferta nabywcy została omówiona i poddana pod głosowa‑
nie na Zarządzie Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. Zarząd
podjął Uchwałę nr 18/2017 Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Krakowie z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położo‑
nej przy ul. Rakowickiej 20a w Krakowie – siedziby Oddziału Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego w Krakowie. Wynik głosowania: za przyjęciem Uchwały byli wszyscy
obecni.
W związku z powyższym Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

5. Oddział w K rakowie – sprawy organizacyjne
Stan organizacyjny Oddziału na dzień 31 grudnia 2017 roku obejmował 172 członków
zwyczajnych oraz jeden członek wspierający – razem 173.
Zarząd Oddziału w 2017 roku odbył 7 posiedzeń, w dniach: 18 stycznia, 20 lutego,
31 maja, 9 czerwca, 29 czerwca, 20 września oraz 20 listopada roku.
Prezydium Zarządu Oddziału w roku 2017 odbyło dwa posiedzenia: 11 stycznia
i 23 maja 2017 roku.
5.1. Wykaz uchwał podjętych przez Zarząd Oddziału w 2017 roku:
•
•
•
•
•
•
•

•

uchwała Zarządu Oddziału nr 11/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie przy‑
jęcia w poczet członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
uchwała Zarządu Oddziału nr 12/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia
w poczet członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
uchwała Zarządu Oddziału nr 13/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie pokrycia
straty netto Oddziału za 2016 rok
uchwała Zarządu Oddziału nr 14/2017 z dnia 20 września 2017 roku w sprawie ustania
członkostwa zwyczajnego w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym
uchwała Zarządu Oddziału nr 15/2017 z dnia 20 września 2017 roku w sprawie przy‑
jęcia w poczet członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
uchwała Zarządu Oddziału nr 16/2017 z dnia 20 września 2017 roku w sprawie
zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału
uchwała nr 17/2017 Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Krakowie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Okręgo‑
wego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Krakowie na okres kadencji obejmującej
lata 2017–2022
uchwała nr 18/2017 Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Kra‑
kowie z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej
przy ul. Rakowickiej 20a w Krakowie – siedziby Oddziału Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego w Krakowie
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•

uchwała nr 19/2017 Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Krakowie z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie ustania członkostwa zwyczaj‑
nego w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Krakowie w 2017
Lp.

2016

2017

Konferencje

liczba
uczestnicy

–
–

1
–

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

3
20

8
55

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

13
56

9
45

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

10
430

8
160

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–
–

–
–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

2
10

8
35

4

Ekspertyzy

liczba

1

1

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................

–

–

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2016

2017

1

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

nie

nie

4

Inne (proszę podać jakie) ........................................

–

–

5

Członkowie
b) wspierający

202
1

172
1
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10.

Oddział PTE w Legnicy

Działalność merytoryczna Zarządu PTE Oddziału w Legnicy od kilkunastu lat oparta
jest wyłącznie o społeczne zaangażowanie członków Zarządu i członków Oddziału.
W 2017 roku działania Zarządu, podobnie jak w latach poprzednich, skupiły się na za‑
daniach statutowych, które realizowane są we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową im. Witelona w Legnicy.
Oddział był współorganizatorem cyklu spotkań dotyczących polityki społecznej kraju
dla studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz młodzieży szkół średnich. Uczestniczono rów‑
nież w spotkaniach Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia z przedstawicielami
przedsiębiorstw, których celem jest dyskusja dotycząca kierunków kształcenia zgodnych
z potrzebami rynku pracy.
Zgodnie z podpisanym w lutym 2014 r. „Listem intencyjnym” pomiędzy PWSZ
im. Witelona w Legnicy a Oddziałem w celu współpracy przy tworzeniu i funkcjonowaniu
kierunku studiów o profilu praktycznym, tj. Finanse, rachunkowość i podatki., pomagamy
w realizacji projektów transferowych oraz praktyk pilotażowych /6‑miesięczne praktyki
studenckie/ na styku uczelnia i przedsiębiorstwo.
Oddział nadal ściśle współpracuje z Kołem Naukowym Economicus działającym na
Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,
co pozwala członkom tego Koła uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Od‑
dział PTE w Legnicy. Członkowie Koła brali udział w Międzywydziałowych rozgrywkach
„Chłopska Szkoła Biznesu” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości gdzie
zajęli pierwsze miejsce drużynowo i indywidualnie. Aktualnie przygotowywane jest
seminarium na temat „Paradoksy w ekonomii”.
Jak co roku prezes Oddziału uczestniczyła w uroczystości zakończenia roku szkolnego
klas maturalnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Legnicy.
W okresie sprawozdawczym przygotowano ofertę szkoleniową Oddziału, która
obejmowała szeroką tematykę, ale z uwagi na małe zainteresowanie ze strony odbiorców,
szkolenia nie zostały zorganizowane.
Członkowie Oddziału w 2017 roku zrzeszeni byli w Kole przy Zarządzie Oddziału
liczącym 20 członków zwyczajnych.
69

Sprawozdania Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Legnicy
Lp.

Wyszczególnienie
Konferencje

liczba
uczestnicy

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

4

Ekspertyzy

liczba

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

6

Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................

1

Tabela A
2016

1
23

2
37

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

1

Koła

2

Kluby

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

4

Inne (proszę podać jakie) ........................................

5

Członkowie
b) wspierający

70

a) zwyczajni

2017

2
37

Tabela B
2016

2017

1

1

nie

nie

29
2

20
–

11. Oddział PTE w Lublinie

11.

Oddział PTE w Lublinie

1. Działalność PTE Oddział w Lublinie w 2017 roku
Zarząd Oddziału PTE w Lublinie podejmował działania na rzecz integracji środowiska
lubelskich ekonomistów, a zwłaszcza młodych ekonomistów laureatów i finalistów Olim‑
piady Wiedzy Ekonomicznej oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w szkołach
średnich i kadry ekonomistów na wyższych uczelniach.
W trakcie 2017 roku w Oddziale podejmowane były następujące działania:
• Organizacja Pikniku Finansisty (impreza organizowana we współpracy z Wyższą
Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i Wydziałem Zarządzania Po‑
litechniki Lubelskiej), W imprezie udział wzięło ok. 60 osób.
• Organizacja czterech seminariów naukowych we współpracy z Katedrą Finansów
i Rachunkowości Politechniki Lubelskiej (tematyka seminarium: rozwój naukowy
młodych pracowników nauki oraz pracowników przedsiębiorstw w aspekcie przy‑
gotowania rozprawy doktorskiej)
• Opracowanie programu naprawczego WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SPZOZ w Lublinie.
• Organizacja I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wartość w Biznesie w świe‑
tle nowych wyzwań gospodarczych”, która odbyła się w dniach 9–10 lutego 2017 r.
w Kazimierzu Dolnym. Współorganizatorem imprezy był Wydział Zarządzania Po‑
litechniki Lubelskiej. Patronem medialnym konferencji było czasopismo „Przegląd
Organizacji”.
• Organizacja Konferencji Naukowej pt. „Wyzwania rozwoju przedsiębiorczości w wo‑
jewództwie lubelskim”, która odbyła się 17 października 2017 r. w Trybunale Koron‑
nym w Lublinie. Współorganizatorem imprezy był Urząd Statystyczny w Lublinie
i Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie.
• Organizacja Gali Finałowej Akademii Przedsiębiorczego Ucznia, która odbyła się
12 grudnia 2017 r. w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Współor‑
ganizatorem imprezy był Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Projekt został
sfinansowany ze w ramach grantu Narodowego Banku Polskiego.
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•
•

Organizacja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Integracja kół naukowych uczelni lubelskich z wydziałów o profilu ekonomicz‑
nym.

2. Stan organizacyjny Oddziału
2.1. Członkostwo
Zgodnie z przyjętą uchwałą Zarząd Oddziału PTE w Lublinie w 2017 roku podejmo‑
wał działania, w celu poszerzenia liczby członków w strukturach PTE oraz weryfikacji
dotychczasowych pod kątem uiszczanych składek. Na koniec 2017 roku na, zgodnie
z przedłożonymi deklaracjami i zrealizowanymi wpłatami, wśród członków Oddziału
PTE w Lublinie było 41 osób.
2.2. Władze Oddziału PTE w Lublinie
•
•
•
•

prezes – dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL
wiceprezesi – prof. dr hab. Marian Żukowski, dr Magdalena Kąkol, dr Paweł Ry‑
dzewski,
sekretarz – dr Aneta Jarosz‑Angowska
Komisja Rewizyjna – dr Elżbieta Wrońska, mgr Małgorzata Zboina, mgr Karolina
Gałązka.

3. Z działalności statutowej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
PTE w Lublinie
Zarząd Oddziału, w oparciu o uchwałę programową XX Zjazdu Krajowego Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego, realizował kierunki działania Oddziału PTE w Lublinie
szczególnie w zakresie:
• szerzenia aktualnej wiedzy ekonomicznej, poprzez organizowanie Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Lublinie
Lp.

2016

2017

Konferencje

liczba
uczestnicy

–
–

2
110

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

5
70

4
60

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

2
20

2
24

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

1
28

2
90

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–
–

2
200

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

2
4

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

1

1

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

Studia podyplomowe organizowane we
współpracy z uczelniami

liczba szkół
liczba studiów wg umowy
liczba studiów rozpoczętych
liczba uczestników
liczba absolwentów

1
4
–
–
–

1
2
–
–
–

1

5

6

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2016

2017

1

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

–

–

4

Inne (proszę podać jakie) ........................................

5

Członkowie
b) wspierający

38
–

41
–

a) zwyczajni
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12.

Oddział PTE w Łodzi

1. Działalność władz Oddziału
1.1. Posiedzenia Zarządu Oddziału
•
•
•
•

W 2017 r. odbyły się cztery posiedzenia XXI Kadencji Zarządu Oddziału.
20 kwietnia 2017 r.
8 czerwca 2017 r.
26 czerwca 2017 r.
9 października 2017 r.

1.2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału
W 2017 r. odbyło się 8 posiedzeń Prezydium Zarządu XXI Kadencji podczas któ‑
rych omawiano bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Oddziału, jego sytuację
finansową oraz kadrową.

2. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
2.1. Konferencje
W dniu 26.05.2017 r. odbyła się Konferencja nt. „Ekonomiczne, finansowe i logistyczne
wyzwania wobec współczesnych przemian gospodarczych w Polsce. Łódź miastem przy‑
szłości 2022”, którą poprowadził Pan prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski.
Celem konferencji było stworzenie forum dla szerokiej i wieloaspektowej dyskusji
dotyczącej wykorzystania rozwiązań ekonomii, finansów i logistyki w celu sprostania
wymogom współczesnych przemian gospodarczych. Realizacji wymienionego celu
służyła formuła konferencji oparta na integracji osiągnięć środowiska akademickiego
z doświadczeniami przedstawicieli praktyki gospodarczej.
Problematyka konferencji miała przede wszystkim wymiar praktyczny. Łódź jest mia‑
stem o wielkim potencjale rozwojowym, podejmowane są przedsięwzięcia na niespotykaną
skalę, jak choćby obszarowa rewitalizacja, czy aspirowanie do organizacji EXPO 2022.
Dlatego organizatorzy konferencji, dążąc do ściślejszej integracji i współpracy pomiędzy
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środowiskiem nauki oraz praktyką biznesu, postanowili propagować i nagradzać najlep‑
sze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych. Wyrazem tego jest ustanowienie
w 2007 roku przez PTE Oddział w Łodzi Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską, jako
wyrazu uznania za uzyskane przez studentów i ich promotorów efekty realizacji prac
o wysokim poziomie merytorycznym przede wszystkim dotyczących regionu łódzkiego.
Po raz pierwszy w Komisji Konkursowej zasiedli przedstawiciele biznesu oraz studenci
reprezentowani przez studenckie koła naukowe.
W dniu 24 października 2017 r. odbyła się Konferencja pt. „Wyzwania współczesnego
rynku pracy”, zorganizowana w związku ze zbliżającym się terminem szkolnych elimi‑
nacji XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w celu przybliżenia istotnych zagadnień
stanowiących zakres tematu wiodącego Olimpiady.
2.2. Seminaria
W 2016 roku nie odbyło się żadne seminarium.
2.3. Szkolenia i kursy
W 2017 roku PTE Oddział w Łodzi prowadził kursy i szkolenia z następującej te‑
matyki:
• Podstawy księgowości;
• Samodzielny księgowy – kurs II stopnia;
• Księgowość III stopnia;
• Kadry i płace;
• Kasjer złotowo‑walutowy;
• Analiza finansowa, controlling, rachunkowość zarządcza;
• Pracownik bankowy;
• Profesjonalna rejestratorka medyczna;
• Postępowanie egzekucyjne w administracji – marszałek województwa jako organ wie‑
rzyciel i organ egzekucyjny. Praktyczne stosowanie regulacji prawnych w kontekście
egzekucji należności wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
• Controlling i rachunkowość zarządcza;
• Prowadzenie księgowości w MSP z wykorzystaniem programów Symfonia i Płat‑
nik;
• Warsztaty aktywizacji zawodowej.
W szkoleniach i kursach wzięły udział osoby bezrobotne na zlecenie Urzędów Pracy,
pracownicy sektora finansów publicznych, osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach,
a także prowadzące działalność gospodarczą (np. biura rachunkowe). Łącznie w 2017
roku zrealizowano 14 kursów i szkoleń, w których udział wzięło 203 uczestników (patrz
tabela A).
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2.4. Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk
ekonomicznych

Na początku roku rozstrzygnięto IX edycję Konkursu na Najlepszą Pracę Magister‑
ską z Zakresu Nauk Ekonomicznych obronioną w roku akademickim 2016. Komisja
Konkursowa na podstawie wyników recenzji każdej z nadesłanych prac magisterskich
przyznała:
• I miejsce (dwa równorzędne) oraz nagrody regulaminowe w formie uczestnictwa
w kursach specjalistycznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekono‑
miczne Oddział w Łodzi o łącznej wartości do kwoty 2000 zł oraz publikację artykułu
w czasopiśmie naukowym PTE – „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”:
–– panu Norbertowi Krupińskiemu za pracę pod tytułem: „Sprawozdawczość banków
islamskich na tle regulacji polskich i międzynarodowych”. Promotor pracy: dr Jacek
Gad. Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, UŁ;
–– panu Piotrowi Bęczkowskiemu za pracę pod tytułem: „Transformacja gospodarcza
Chin”. Promotor pracy: dr hab. Piotr Urbanek, prof. nadzw. UŁ Katedra Ekonomii
Instytucjonalnej, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, UŁ.
• II miejsce oraz nagrodę regulaminową w formie uczestnictwa w kursach specjali‑
stycznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
o łącznej wartości do kwoty 1000 zł oraz publikację artykułu w czasopiśmie naukowym
PTE „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” przyznano:
–– pani Patrycji Góralczyk za pracę pod tytułem: „Koncepcja Lean Management
a system rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach na przykładzie spółki
z branży BPO”. Promotor pracy: dr Marzena Krawczyk. Katedra Finansów i Ra‑
chunkowości MSP, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, UŁ.
• III miejsce oraz nagrodę regulaminową w formie publikacji artykułu w czasopiśmie
naukowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi – „Studia
Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” przyznano:
–– pani Justynie Kowalskiej za pracę pod tytułem: „Realizacja potrzeb transportowych
a rozwój miast na przykładzie Aglomeracji Łódzkiej”. Promotor pracy: dr Urszula
Motowidlak. Katedra Logistyki, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki,
Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, UŁ.
2.5. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W roku szkolnym 2016/2017 została przeprowadzona XXX Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej. Jej hasłem przewodnim było „Państwo a gospodarka”. Honorowy pa‑
tronat nad jubileuszową edycją Olimpiady objął prezes Narodowego Banku Polskiego
prof. dr hab. Adam Glapiński.
Do udziału w zawodach XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się 11 576
uczniów z 792 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Od pierwszej edycji Olimpiady,
w roku szkolnym 1987/1988, wzięło w niej udział ponad 320 tys. uczniów. Zawody
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szkolne XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zostały przeprowadzone w zgłoszonych
do zawodów szkołach ponadgimnazjalnych w dniu 9 listopada 2016 r.
Zawody II stopnia (okręgowe) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się
13 stycznia 2017 r. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 881
najlepszych uczestników wyłonionych w zawodach szkolnych. Reprezentowali oni 304
szkoły ponadgimnazjalne.
Zawody III stopnia (centralne) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się
w Ośrodku Szkoleniowo‑Wypoczynkowym Exploris w Serocku k. Warszawy. Decyzją
Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej do tego etapu zakwalifikowanych
zostało 100 uczniów z 56 szkół. Tradycyjnie III stopień (centralny) Olimpiady miał cha‑
rakter dwudniowych zawodów i odbyły się one w dniach 1 i 2 kwietnia 2017 r.
Pierwszego dnia zawodów uczestnicy zmierzyli się z częścią pisemną obejmującą:
pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązującym do hasła przewodniego Olim‑
piady, zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Pozwoliła ona na
wyłonienie 60 najlepszych uczniów, którzy następnego dnia przystąpili do części ustnej
zawodów finałowych.
Zwycięzcą XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Piotr Ciepliński z Liceum
Akademickiego w Zespole Szkół UMK w Toruniu. Drugie miejsce zajęła Alicja Okapa
z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie. Na trzecim miejscu znalazł
się Przemysław Karpisz z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Kra‑
kowie.
Dwudniowe finały pozwoliły na wyłonienie 30 laureatów z 24 szkół. Lista laureatów
i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest dostępna na stronie internetowej owe.
pte.pl.
Wśród szkół, których uczniowie uczestniczyli w zawodach jubileuszowej Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej najlepsze okazały się: V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkow‑
skiego w Krakowie (3 laureatów, 5 finalistów), Liceum Akademickie w Zespole Szkół
UMK w Toruniu (1 laureat, 3 finalistów).
31 marca 2017 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z prof. dr hab. Adamem
Glapińskim – prezesem Narodowego Banku Polskiego. W trakcie wizyty w banku cen‑
tralnym mieli oni okazję wysłuchać wykładu prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz
odbyć krótką dyskusję na temat najważniejszych problemów gospodarczych Polski i świata.
Dodatkowo, niezależnie od rywalizacji w ramach zawodów III stopnia, w sobotnie popołu‑
dnie prof. dr hab. Jerzy Wilkin wygłosił wykład adresowany do finalistów i ich opiekunów
nawiązujący do hasła przewodniego XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
9 czerwca 2017 r. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju. odbyło się uroczyste
zakończenie XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziałem laureatów Olimpiady
i ich opiekunów naukowych. Gospodarzem spotkania był wicepremier i minister roz‑
woju i finansów Mateusz Morawiecki. Ponadto w uroczystym zakończeniu udział wzięli:
przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Banku Polskiego, dy‑
rektorzy najlepszych szkół oraz przedstawiciele mecenasów Olimpiady. Uczestniczący
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w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju goście mogli wysłuchać interesującego wykładu
wygłoszonego przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego dotyczącego roli państwa
w gospodarce.
Nagrody wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i ministra rozwoju
i finansów otrzymali:
• Piotr Ciepliński z Liceum Akademickiego w Zespole Szkół UMK w Toruniu – zwy‑
cięzca XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
• Alicja Okapa z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie – laureatka
II miejsca,
• Przemysław Karpisz z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Kra‑
kowie – zdobywca III miejca.
Ponadto, zwycięzca XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzymał nagrodę prezesa
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Na spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju wszyscy
laureaci XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunowie otrzymali dyplomy,
nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Wśród nagród przeznaczonych dla laureatów znalazły
się m.in.: wysokiej klasy notebooki, nagrody pieniężne, książki o tematyce ekonomicznej
oraz staże.
Pomyślna realizacja tak wielkiego i złożonego przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada
Wiedzy Ekonomicznej, nie byłaby możliwa bez zaangażowania i pracy dyrektorów szkół
oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych. Byli oni głównymi organi‑
zatorami zawodów szkolnych, a przede wszystkim przygotowali młodzież do Olimpiady.
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stara się również doceniać zaangażo‑
wanie i poniesiony trud nauczycieli. Stąd też, opiekunowie laureatów otrzymali nagrody
pieniężne oraz zestawy książek o tematyce ekonomicznej.
Należy podkreślić, że rywalizacji olimpijskiej towarzyszy szereg działań o charakterze
edukacyjnym. Obejmują one wykłady i seminaria dla uczestników zawodów i ich opie‑
kunów naukowych, a także nieodpłatne przekazywanie książek o tematyce ekonomicznej
na zawodach II i III stopnia.
Podsumowując jubileuszową Olimpiadę warto przywołać jeszcze jedną liczbę –
200 000 zł. Jest to łączna wartość nagród przyznanych w trakcie zawodów XXX Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej.
Tradycyjnie w dniu uroczystego zakończenie rywalizacji olimpijskiej odbyło się
także spotkanie laureatów, ich opiekunów naukowych i dyrektorów najlepszych szkół
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jego gospodarzem był wiceprezes
Zarządu Giełdy Michał Cieciórski. W trakcie wizyty na GPW w Warszawie olimpijczycy
mogli zapoznać się z budynkiem giełdy oraz poznać jej historię. Ponadto, Norbert Bąk
z Zespołu ds. Kontaktów z Interesariuszami GPW przedstawił laureatom prezentację na
temat „GPW na tle giełd środkowoeuropejskich”.
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2.6. Wydawnictwo
W roku 2017 Redakcja przeszła reorganizację, zmienił się skład Redakcji i jej kie‑
rownictwo. Od lutego 2017 członkowie Redakcji to:
• redaktor naczelny: dr hab. Anna Adamik,
• redaktorzy tematyczni:
–– dr Joanna Fila – Finanse i rachunkowość,
–– dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – Logistyka i zarządzanie łańcuchem
dostaw,
–– dr hab. inż. Marek Matejun, prof. PŁ – Innowacje i konkurencyjność przedsię‑
biorstw,
–– dr Katarzyna Piłat – Ekonomia i polityka gospodarcza,
–– dr Dorota Sikora‑Fernandez – Gospodarka przestrzenna,
–– dr Franciszek Sitkiewicz – Przedsiębiorczość i finansowanie firm,
–– dr Katarzyna Skorupińska – Cieślak – Stosunki przemysłowe i zarządzanie za‑
sobami ludzkimi,
• redaktor językowy: dr Mateusz Poradecki,
• redaktor statystyczny: dr Justyna Wiktorowicz,
• sekretarz: mgr inż. Michał Nowicki,
• rzecznik ds. komunikacji i promocji: mgr inż. Michał Nowicki.
Redakcja w nowej formule podjęła działania w kierunku reorganizacji funkcjono‑
wania czasopisma. W ich ramach:
• Redakcja zarekomendowała Zarządowi Oddziału PTE w Łodzi rozszerzenie i umię‑
dzynarodowienie składu Rady Programowej czasopisma oraz sformalizowanie zasad
jej funkcjonowania, a także formuły wsparcia rozwoju czasopisma. Zarząd pozytywnie
zaopiniował prośbę, w wyniku czego zrealizowano w praktyce ww. rekomendacje;
• Redaktor naczelna uczestniczyła w spotkaniu konstytuującym i inicjującym nową
formułę pracy Rady Programowej;
Skład Rady Programowej czasopisma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

prof. dr hab. Małgorzata Burchard – Dziubińska – przewodnicząca
prof. Adolfo Chica Ruiz
prof. dr hab. Tomasz Czapla
prof. dr hab. Magdalena Grębosz
prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
prof. dr hab. Lucyna Lewandowska
prof. dr hab. Monika Marcinkowska
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska‑Ziemacka
prof. dr hab. Zdeněk Mikoláš
prof. dr hab. Piotr Niedzielski
prof. dr hab. Jacek Otto
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

prof. dr hab. Tatyana Polajeva
prof. dr hab. Stanisław Rudolf
prof. dr hab. Edward Stawasz
prof. dr hab. Ilona Świątek‑Barylska
prof. dr hab. Janina Witkowska
prof. dr hab. Zofia Wysokińska
prof. dr hab. Agnieszka Zakrzewska‑Bielawska
prof. nadzw. dr Daniel Stos

Redakcja podjęła działania nad rozszerzeniem zasięgu oddziaływania czasopisma,
w tym stworzenia podbudowy do wyjścia na arenę międzynarodową. W tym celu wy‑
stąpiła do Zarządu Oddziału o pozwolenie na zmianę nazwy czasopisma. W toku prac
i dyskusji Zarząd ostatecznie zezwolił na przekształcenie tytułu „Studia Ekonomiczne
Regionu Łódzkiego” w „Przegląd Nauk Ekonomicznych. Economic Sciences Review”.
Redakcja podjęła niezbędne kroki reorganizacyjne i formalnie pod nowym tytułem
i nowym ISSN (ISSN: 2544-221X – dawniej dla SERŁ: ISSN 1897-7480), zachowując
dotychczasową punktację na liście B czasopism, pracuje od sierpnia 2017 r.
Przebudowano stronę www czasopisma (http://www.pte.lodz.pl/pne/) uwzględnia‑
jąc jego nowy tytuł i charakter. Stronę polskojęzyczną obudowano wariantem angiel‑
skojęzycznym (prawe górne okno strony powoduje zmianę języka – dostępna English
Version). W języku angielskim dostępne są wszelkie dokumenty i formularze istotne dla
potencjalnych autorów (w tym tzw. Editorial template);
Po rekomendacjach Rady Programowej (w celu budowania prestiżu czasopisma) pod‑
jęto decyzję by od numeru 25, kolejne numery nie zawierały więcej niż 30 opracowań.
W roku 2017 Redakcja czasopisma doprowadziła do opublikowania 4 numerów.
Numery 23 i 24 wydane były jeszcze pod starym tytułem „Studia Ekonomiczne Regionu
Łódzkiego”, natomiast numery 25, 26 i 27 pod nowym „Przegląd Nauk Ekonomicznych.
Economic Sciences Review”.
• W numerze 24 opublikowano 32 artykuły (nakład 200 egz.)
• W numerze 25 opublikowano 26 artykułów (nakład 50 egz.)
• W numerze 26 opublikowano 23 artykuły (nakład 120 egz.)
• W numerze 27 opublikowano 25 artykułów (nakład 120 egz.)
Redakcja przygotowała i opublikowała także ulotkę promującą czasopismo. Roz‑
szerzyła do 15 listę bibliotek, do których wysyła formularze obowiązkowe czasopisma.
Do większości nowych bibliotek udało się dosłać także zestawy archiwalnych numerów.
Podjęła również decyzję o udostępnianiu do rozpowszechniania opracowań zawartych
w zeszytach PNE na licencji CREATIVE COMMONS w wersji CC BY‑NC‑ND 4.0 i przy‑
gotowała niezbędne oświadczenia dla zainteresowanych autorów i organizacji.
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3. Doradztwo gospodarcze
W 2016 roku Oddział nie realizował działań z tego zakresu.

4. Projekty UE
W styczniu 2017 r. PTE Oddział w Łodzi rozpoczął realizację projektu NOWY START
NA RYNKU PRACY w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego 2014–2020. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie
kwalifikacji zawodowych 36 osób (w tym 27 kobiet i 9 mężczyzn) kwalifikujących się do
grupy docelowej. W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z:
• indywidualnego doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego,
• warsztatów w zakresie aktywnego poszukiwania pracy,
• warsztatów doskonalących kompetencje cyfrowe,
• szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe lub pozwalających na ich nabycie,
• 6‑miesięcznych staży zawodowych, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami
staż pracy może być wydłużony do 8 miesięcy,
• usług pośrednictwa pracy, ułatwiających kontakty z potencjalnymi pracodawcami
oraz zatrudnienie.

5. Inne formy działalności
Oddział nie prowadził innych form działalności.

6. Stan organizacyjny Oddziału
W 2017 roku prowadzono dalsze działania na rzecz pozyskania nowych oraz zwięk‑
szenia aktywności dotychczasowych członków Oddziału. Ważne było również przypo‑
minanie o opłacaniu składek i ograniczaniu zaległości z tego tytułu. Stan organizacyjny
Oddziału na koniec 2017 roku przedstawia się następująco:
• liczba kół: 4,
• liczba członków zwyczajnych: 208,
• liczba członków wspierających: 2.
6.1. Koła PTE Oddział w Łodzi wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
•
•
•
•

Koło Terenowe „Centrum” przy Oddziale PTE w Łodzi,
Koło przy Wydziale Ekonomiczno‑Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego,
Koło przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
Koło przy Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
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6.2. Biuro Oddziału
1. Organizacja Biura Oddziału.
Na koniec 2017 r. w Biurze Oddziału zatrudnionych było 3 pracowników etatowych
na następujących stanowiskach:
–– kierownik administracji,
–– kierownik działu szkoleń,
–– pracownik biurowy.
2. Rachunkowość Oddziału prowadziła Kancelaria Podatkowa Teresa Ziniewicz
w Łodzi.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Łodzi w 2017 roku
Lp.

2016

2017

Konferencje

liczba
uczestnicy

1
80

1
60

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

24
230

14
203

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

4
200

4
490

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej) 2016 i 2017:
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE).
Konkurs na prace magisterskie.

2

2

1
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2016

2017

Koła

4

4

2

Kluby

–

–

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak z podaniem
liczby jej członków lub wpisać nie)

nie

nie

4

Inne (proszę podać jakie):
2016:
– Komitet Redakcyjny Czasopisma „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”
– Komisja Konkursowa na najlepsze prace mgr z obszaru nauk ekonomicznych
– Komitet Okręgowy OWE.
2017:
– Komitet Redakcyjny Czasopisma „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”/
„Przegląd Nauk Ekonomicznych”
– Komisja Konkursowa na najlepsze prace magisterskie z obszaru nauk
ekonomicznych
– Komitet Okręgowy OWE.

3

3

5

Członkowie
b) wspierający

194
2

208
2

1

Wyszczególnienie

Tabela B

a) zwyczajni
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13.

Oddział PTE w Olsztynie

Rok 2017 dla działalności Biura Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Olsztynie był kontynuacją działań strategicznych podjętych w roku 2016. Rok budże‑
towy 2017 tak samo jak rok 2016 został zamknięty dodatnim wynikiem finansowym, co
świadczy o słuszności wdrożonych zmian restrukturyzacyjnych w Oddziale Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie.
Dążenie do podniesienia stabilności finansowej stanowiło priorytet roku ubiegłego.
Do utrzymania pozytywnej sytuacji ekonomiczno‑finansowej przyczyniły się następujące
działania:
1. Uruchomienie dwóch kierunków szkoły policealnej (technik farmacji – nabór wio‑
senny i zimowy, rachunkowość – nabór wiosenny i zimowy), ponadto opracowano
i rozpoczęto promocję dwóch innych kierunków: technik informatyki i technik
administracji. Wszystkie kierunki będą porwane także w latach następnych;
2. Uruchomienie wraz z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych w Warszawie studiów
podyplomowych – dostępne w ofercie kształcenia 49 kierunków, zapraszamy do za‑
poznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych na stornie internetowej http://
podyplomowe.info/wp-content/uploads/2017/10/katalog-2017-2.pdf.
3. Intensyfikacja szkoleń istniejących i nowych. W tym zakresie Oddział w 2017 r.,
uruchomił II edycję jedynego w województwie warmińsko‑mazurskim kursu dla
Kandydatów do Rad Nadzorczych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa. Kurs trwał
od września do października 2017 r, uczestniczyło w nim 7 osób, Planowany jest
w 2018 r, kolejny nabór, a także uruchomienie kursu kierowanego dla doradców
restrukturyzacyjnych.
4. Kompleksowe remonty pomieszczeń Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
przełożyły się na zwiększenie wynajmu sal wykładowych i laboratorium kompute‑
rowego.
W ubiegłym roku przedmiotem działań restrukturyzacyjnych były także działania
o charakterze zarządczym, bez których niemożliwe byłoby osiągnięcie tak dobrych re‑
zultatów ekonomicznych:
1. Zatrudniono dwie nowe osoby: samodzielną księgową, p Sylwię Kluk oraz. specjalistę
ds. obsługi biurowej p. Paulinę Kierner;
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2. Poszerzono kadrę wykładową;
3. Przeprowadzono kampanię reklamową w mediach;
4. Zorganizowano we współpracy z OPNT w Olsztynie spotkania z przedsiębiorcami
poświęcone doskonaleniu umiejętności ekonomicznych i finansowych;
5. Podjęto decyzje o sfinansowaniu działań inwestycyjnych prowadzących do remontu
i modernizacji wyposażenia głównych sal wykładowych, podnosząc wizerunek To‑
warzystwa i wartość majątku;
6. Nawiązano szereg interesujących kontaktów o charakterze biznesowym w segmentach
rynku dotąd nieobsługiwanych, w tym parkami technologicznymi województwa,
Warmińsko‑Mazurską Strefą Ekonomiczną, Warmińsko‑Mazurskim Klubem Biznesu,
Biznes Center Club, Samorządem Województwa Warmińsko‑Mazurskiego, lokalnymi
przedsiębiorcami. Obecnie prowadzone są prace zmierzające do wypracowania cha‑
rakteru współpracy. Podjęto decyzję, że działania szkoleniowe muszą zostać wsparte
usługami doradczymi;
7. Zorganizowanie wraz z Muzeum Warmii i Mazur I Sesji popularnonaukowej po‑
święconej działalności Kopernika na polu ekonomii z okazji 500. rocznicy powstania
pierwszej jego rozprawy poświęconej reformie pieniądza: Meditata (Rozmyślania
o reformie monetarnej Prus Królewskich);
8. W ramach wygranego przetargu przygotowano 12 strategii sprzedaży dla firm typu
start up zlokalizowanych w budynkach Olsztyńskiego Parku Naukowo Techno‑
logicznego, w ramach wygranego przetargu przeprowadzono indywidualne do‑
radztwo biznesowe dla przedsiębiorców, które ulokowały działalność gospodarczą
w Olsztyńskim Parku Naukowo Technologicznym w zakresie: prawa w działalności
mikro i małego przedsiębiorcy, sprzedaży i marketingu w działalności mikro i ma‑
łego przedsiębiorcy, organizacji działalności i zarządzania czasem w mikro i małym
przedsiębiorstwie.
9. Przeprowadzono szereg szkoleń dla instytucji publicznych w tym:
–– dwa szkolenia pt; „Analiza finansowo‑ekonomiczna przedsiębiorstwa (na pod‑
stawie dokumentów finansowych)” przeprowadzone dla Warmińsko‑Mazurskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie,
–– szkolenie pt: „Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy” przeprowadzone dla
Lotniska Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach,
–– szkolenie pt: „Finanse dla niefinasistów – warsztaty szkoleniowe” przeprowadzone
dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Augustowie,
–– dwa szkolenia pt: „Rachunkowość od podstaw oraz podstawy ewidencji w rachun‑
kowości” przeprowadzone dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie,
–– szkolenie pt: „Ochrona danych osobowych” przeprowadzone dla Caritas Archi‑
diecezji Warmińskiej,
–– szkolenie pt: „Kompetencje rodzicielskie a syndrom wypalenia zawodowego
w rodzinach zastępczych” przeprowadzone dla Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Ostródzie,
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–– szkolenie pt: „Podstawy prawa pracy oraz tworzenie harmonogramów i weryfi‑
kacji ewidencji czasu pracy” przeprowadzone dla Miejskiego Ośrodka Kultury
w Olsztynie,
–– Szkolenia kadrowo‑płacowe; księgowe na zlecenie m.in. dla Warmińsko
‑Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz firmy TECHPAL Sp. z o.o.
w Olsztynie.
10. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie było współorganizatorem
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Metodologia pracy młodzieżowych orga‑
nizacji pozarządowych i młodzieżowych rad miasta w Polsce i innych krajach Unii
Europejskiej w ujęciu ekonomicznym, prawnym i społecznym” 25–26.05.2017 r.
11. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie było współorganizatorem
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Perspektywy międzynarodowej współpracy
państwa grupy 16+1 na gruncie ekonomicznej analizy prawa”, 29 września 2017 r.,
Olsztyn UWM W
 PiA.
12. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie było współorganizatorem
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Kapitalizm czy „brak wiary w wolny rynek
jest brakiem wiary w wolność”, 28 września 2017 r., Olsztyn UWM WPiA.
13. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie było współorganizatorem
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt: „Ekonomiczne Bezpieczeństwo Państwa
na Gruncie Ekonomicznej Analizy Prawa”, 28 marca 2017 r, UWM Olsztyn
Liczba członków Towarzystwa w ubiegłym roku wyniosła: 60 osób.
Osiągnięte rezultaty pozwalają na stwierdzenie, że nawiązane kontakty i podjęte
inicjatywy będą rozwijane w przyszłości.

Dodatkowe informacje na temat prowadzonej działalności
1. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
1.1. Szkolenia i kursy
Dużym sukcesem Oddziału w 2017 r., było przeprowadzenie 32 szkoleń, łącznie udział
w szkoleniach wzięło 320 osób, co łącznie stanowi wzrost ponad 100% w stosunku do
roku poprzedniego. Dzięki udzielonej akredytacji przez Ministerstwo Skarbu Państwa
uruchomiono jedyne w województwie warmińsko‑mazurskim szkolenie dla Kandydatów
do Rad Nadzorczych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa, podjęto działania których celem
jest uruchomienia szkolenia w roku 2018 dla doradców restrukturyzacyjnych.
1.2. Odczyty i prelekcje
W 2017 roku zorganizowano 4 otwarte prelekcje w ramach cyklicznych spotkań
dyskusyjnych „Akademia Umiejętności Ekonomicznych i Finansowych” oraz „Mazurski
Think Tank”, których celem jest:
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•

dostarczenie wiedzy ekonomicznej jako niezbędnego komponentu do prowadzenia
i finansowania przedsięwzięć oraz poznanie potrzeb informacyjnych poprzez:
• dostarczanie wiedzy o najnowocześniejszych narzędziach finansowania przedsię‑
biorstw i instytucji;
• pogłębianie i rozpowszechnianie wzorców dobrych praktyk biznesowych w drodze
paneli dyskusyjnych.
Spotkania miały miejsce w Budynku Konferencyjnym Olsztyńskiego Parku Naukowo
‑Technologicznego, który jest partnerem organizacyjnym realizowanego przedsięwzię‑
cia.
Wśród uczestników Akademii brali udział zarówno przedstawiciele instytucji pań‑
stwowych min: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko‑Mazurskiego,
Uniwersytetu Warmińsko‑Mazurskiego, Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku
Polskiego, jak i przedstawiciele Instytucji Otoczenia Biznesu, przedstawiciele wielu
różnych branż min: „Ater Logic” Sp. jawna. z branży automatyki przemysłowej, Biuro
Rachunkowe „Mariusz Stencel”, „Kimika Laboratories” z branży biotechnologicznej,
„Wydawnictwo Akcydensowe” z branży poligraficznej, „Telepartner Sp. z o.o” z branży
telekomunikacyjnej, „Masdar” Sp. z o.o – firma zajmująca się monitoringiem GSM
„Telit Management” z branży IT, BGż Paribas, Komputronik, Nest Bank, Kancelaria
Ubezpieczeniowa Zawadccy, Rabatol – Olsztyński Portal Rabatowy, Olsztyńska Grupa
Wspierania Biznesu.
Dyskusja, która miała miejsce po wystąpieniach prelegentów przynosiła wiele cieka‑
wych wniosków, szczególnie w zakresie form współpracy oraz promocji usług uczestników
Akademii Umiejętności Ekonomiczno‑Finansowych. Firmy uczestniczące w akademii
wyraziły chęć współpracy z Olsztyńskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ekonomicz‑
nego w zakresie: szkoleń dotyczących dotacji unijnych, przygotowania biznes planów,
poszerzenia wiedzy ekonomicznej, a także porad w dyscyplinie zarządzania.

2. Szkoły i studia zawodowe
Towarzystwo w analizowanym roku prowadziło Szkołę Policealną dla dorosłych i mło‑
dzieży. Szkoła kształci w kierunkach: technik farmaceutyczny, technik rachunkowości.
W roku 2017 przeprowadzony nabór do szkoły zaowocował uruchomieniem nowego
kierunku technik rachunkowości, Łącznie do szkoły policealnej PTE O. Olsztyn zapisało
się 70 osób z czego 29 osób zapisanych na kierunek technik farmaceutyczny, 41 osób
zapisanych na kierunek technik rachunkowości. Stan słuchaczy na koniec grudnia uczęsz‑
czających na zajęcia lekcyjne: technik farmaceutyczny 30 osób, technik rachunkowości
48 osób. Obecnie prowadzony jest nabór zimowy do szkoły policealnej dla dorosłych
i młodzieży PTE na rok szkolny 2017/2018. Ponadto w 2017 r. zarejestrowano dwa nowe
zawody do szkoły policealnej PTE dla dorosłych: technik informatyk i technik admini‑
stracji, które planujemy uruchomić od lutego 2018 r. Z racji wyżej wymienionych szkół
zmieniono nazwę szkoły policealnej dla dorosłych PTE o profilu rachunkowość Szkoła
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Policealna dla Dorosłych na Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Szkoła Policealna Zawo‑
dowa w Olsztynie. Zaktualizowano statuty Szkoły Policealnej dla młodzieży, dorosłych
i Ośrodka Szkoleniowego zgodnie z nowelizacją przepisów prawa oświatowego. Dużym
sukcesem oddziału było podpisanie listu intencyjnego z firmą „Komputronik” w sprawie
objęcia patronatem klasy o profilu technik informatyk. W 2018 r. planujemy uruchomić
w ramach działalności szkoleniowej oddziału, kursy kwalifikacji zawodowych, a także
od września 2018 r. nowe kierunki Szkoły Policealnej PTE.

3. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęła się XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
pod hasłem „Państwo a gospodarka”. Honorowy patronat nad olimpiadą objął prezes
Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński.
Do udziału w zawodach zgłosiło się 345 osób z 34 szkół.
• W zawodach szkolnych (I stopnia), które odbyły się w dniu 8.11.2017 r. wzięło osta‑
tecznie udział 241 uczniów z 34 szkół.
• Do udziału w II etapie (okręgowym) olimpiady, zakwalifikowano 32 uczniów
z 15 szkół. W zawodach, które odbyły się w dniu 13.01.2017 r. wzięło ostatecznie
udział 28 uczniów (z 14 szkół).
• Do III etapu (centralnego) olimpiady z okręgu olsztyńskiego zakwalifikowano
1 ucznia.
Pan Mateusz Puczel – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Olsztynie został laureatem XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zajmując 9. miejsce.
Sukces jest tym większy, że do zawodów zostało zgłoszonych łącznie 11 572 uczestników
z 792 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowano i przeprowadzono I etap XXXI edycji
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, pod hasłem przewodnim „Wyzwania współczesnego
rynku pracy”. Honorowy patronat nad olimpiadą objęło Ministerstwo Rozwoju.
• Do udziału w zawodach zgłosiło się 345 osób z 34 szkół. Ostatecznie w zawodach
szkolnych (I stopnia), które odbyły się w dniu 8.11.2017 r. przystąpiło 241 uczniów
z 34 szkół.
• Do II etapu (okręgowego) zakwalifikowanych zostało 30 osób z 16 szkół, ostatecznie
w zwodach wzięło udział 28 osób z 14 szkół.
• Do III etapu (centralnego) zawodów zostało zakwalifikowanych 2 uczestników.

4. Działalność wydawnicza
W roku sprawozdawczym nie wydano żadnej pozycji. Natomiast podjęto decyzję
o utworzeniu w strukturze oddziału wydawnictwa z własnym komitetem wydawniczym,
któremu przewodzi dr Benedykt Puczkowski.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Olsztynie
Lp.

2016

2017

Konferencje

liczba
uczestnicy

3
50

7
300

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

3
50

4
150

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

15
100

32
320

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

–

–

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–
–

–
–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

3
30

18
50

4

Ekspertyzy

liczba

–

1

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

2
60
6

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

1

Wyszczególnienie

Tabela A

–

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

2
70
–
–

Tabela B
2015

2016

1

Koła

–

1

2

Kluby

–

–

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

nie

nie

4

Inne (proszę podać jakie) Komitet Wydawnictwa Oddziału (w budowie)

–

–

5

Członkowie
b) wspierający

55
–

60
–

a) zwyczajni
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14.

Oddział PTE w Opolu

1. Sprawy organizacyjne
1.1.
Liczba członków zwyczajnych Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Opolu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 84 osoby, tj. o 1 osobę więcej niż rok
wcześniej. Na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTE w miesiącu listopadzie 2017 r. przy‑
jęto do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Opolu Pana dr Wojciecha
Goleńskiego pracownika naukowo‑dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego – Wydział
Ekonomiczny. Na posiedzeniu podjęto także decyzję o weryfikacji listy członków Od‑
działu, sprawdzeniu wpływu składek z tytułu członkostwa oraz ewentualnym skreśleniu
członków, którzy nie spełniają warunków członkostwa zgodnie ze statutem PTE.
1.2.
W Oddziale funkcjonuje Koło Naukowe Ekonomistów skupiające członków‑studentów
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Z działalności Koła w roku 2017
zostało złożone sprawozdanie, które przyjęto na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTE
w miesiącu styczniu 2017 roku.
Koło Naukowe Ekonomistów zrzesza studentów z kierunków ekonomicznych Uczelni.
Obecnie Koło liczy 17 członków, którzy realizują swoją misję poprzez aktywny udział
w życiu naukowym Wydziału Ekonomicznego. Od kwietnia 2009 roku zmieniły się
władze zarządu, lecz cel i program pozostał bez zmian. Koło działa pod patronatem
prof. Z. Mikołajewicza – prezesa PTE Oddziału w Opolu.
Działalność Koła koncentruje się przede wszystkim na współorganizacji i czynnym
udziale w konferencjach organizowanych przez Wydział Ekonomiczny. Członkowie Koła
nawiązali współpracę ze studentami z Kół Naukowych takich Uczelni jak: Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu i Uniwersytet Śląski
w Katowicach.
W 2017 roku członkowie Koła angażowali się w organizację konferencji, odczytów
oraz wydarzeń dydaktyczno‑naukowych (Festiwal Nauki) realizowanych przez władze
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Wydziału Ekonomicznego UO, jak i Zarząd Oddziału PTE w Opolu. Opiekunem Koła
jest Pani dr Anna Mijal członek Zarządu Oddziału PTE w Opolu.
1.3.
W trzecim kwartale 2017 roku ukazał się kolejny XIX tom Opolskich Roczników
Ekonomicznych pt; „Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno‑gospodarczego w ujęciu
globalnym, krajowym i lokalnym” o objętości 14,80 ark. wyd., w nakładzie 300 egz.,
w formacie B5, w oprawie miękkiej.
1.4.
Zarząd Oddziału PTE w Opolu nawiązał współpracę z Urzędem Statystycznym
w Opolu. Członkowie Zarządu zasiadali w Radzie Programowej Olimpiady Wiedzy
Statystycznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017.
1.5.
Współpraca, udział oraz patronat honorowy nad I Powiatową Konferencją „Człowiek
w świecie ekonomii” organizowaną 21 lutego 2018 r. w Kędzierzynie‑Koźlu z inicjatywy
Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie‑Koźlu.
1.6.
Przeprowadzenie badań ankietowych na temat Edukacja młodzieży a rynek pracy.
Badania prowadzone są wspólnie z Zakładem Studiów Strategicznych i Polityki Ekono‑
micznej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.
1.7.
Wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego organizacja Ogól‑
nopolskiej Konferencji na temat „Wieś i rolnictwo w procesie zmian”, która odbędzie się
22–23 maja 2018 r. w Kamieniu Śląskim.

2. Odczyty i prelekcje
Istotną formą popularyzacji i pogłębiania wiedzy ekonomicznej są organizowane
przez Zarząd Oddziału seminaria w ramach „Opolskich Spotkań Ekonomistów”.

3. Konferencje
PTE Oddział w Opolu był współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej,
której tematem przewodnim były Pespektywy zatrudnienia absolwentów. Konferen‑
cję naukową zorganizowali pracownicy Wydziału Ekonomicznego UO, Konferencję
współorganizowali także Sekcja Regionalnych Badań Społecznych KNoPiPS PAN, Wo‑
jewódzki Urząd Pracy oraz Urząd Statystyczny w Opolu. Konferencja cieszyła się dużym
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zainteresowaniem opolskiego środowiska akademickiego. Uczestnikami, oprócz pracowni‑
ków Uniwersytetu Opolskiego, byli przedstawiciele ośrodków akademickich z Wrocławia
(Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Wrocławskiego), Katowic (Uniwersytetu
Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz pracownicy naukowi Instytutu Śląskiego
i Politechniki Opolskiej.

4. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
29 maja 2017 roku w świetlicy szkolnej V Liceum Ogólnokształcącego w Opolu
odbyło się uroczyste zakończenie XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W spotkaniu
uczestniczyli:
• Finaliści i laureaci zawodów okręgowych i centralnych OWE,
• Nauczyciele, opiekunowie przygotowujący uczniów do udziału w Olimpiadzie,
• Przedstawiciele Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział
w Opolu,
• Członkowie Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
• Przedstawiciele Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu,
• Przedstawiciele Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Nagrody ufundowali:
• Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu‑nagrody książkowe dla
finalistów i laureatów zawodów okręgowych i centralnych oraz ich opiekunom,
• dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego‑nagrody książkowe
oraz koszulki z logo Uniwersytetu,
• Zarząd Oddziału PTE w Opolu – listy gratulacyjne i skromne nagrody pieniężne.
W 2017 roku rozpoczęto prace organizacyjne kolejnej XXXI edycji Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej, zawodów I i II stopnia w okręgu opolskim
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Opolu
Lp.

2016

2017

Konferencje

liczba
uczestnicy

1
–

1
60

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

2
180

–

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–
–

1
300

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................

–

–

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2015

2016

1

Koła

1

1

2

Kluby

–

–

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

nie

nie

4

Inne (proszę podać jakie) ........................................

–

–

5

Członkowie
b) wspierający

83
–

84
–

a) zwyczajni
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15.

Oddział PTE w Poznaniu

Rok 2017 w historii Oddziału PTE w Poznaniu miał charakter przełomowy ze
względu na podjęcie przez Zarząd decyzji o sprzedaży nieruchomości i przeprowadze‑
nie procesu sprzedaży budynku Dom Ekonomisty – nieruchomości pozostającej do tej
pory siedzibą stowarzyszenia. Wydarzenie to zasadniczo wpłynęło na charakter pracy
Oddziału koncentrując w dużym stopniu swoją działalność podejmowaniu i wykony‑
waniu szeregu czynności natury prawnej i organizacyjnej w celu nie tylko zakończenia
pracy w dotychczasowej siedzibie, ale również płynnego przeniesienia funkcjonowania
PTE do nowej lokalizacji, na którą wybrano biuro mieszczące się w murach Uniwersy‑
tetu Ekonomicznego w Poznaniu. Mimo tak ważnych przedsięwzięć jakie miały miejsce
w 2017 roku, Oddział PTE w Poznaniu kontynuował swoją pracę we wszystkich obsza‑
rach działalności statutowej, dostosowując jej zakres do swoich możliwości finansowych
i organizacyjnych.
Działalnością pracy Oddziału PTE, w trakcie roku, kierował Zarządu Oddziału, który
w 2017 odbył cztery posiedzenia. Bieżące decyzje podejmowane były przez gremium
złożone z prezesa profesora UAM dr hab. Ryszarda Kamińskiego, wiceprezes profesor
dr hab. Bognę Pilarczyk, wiceprezesa profesora PP dr hab. Marka Szczepańskiego oraz
sekretarza profesor UEP dr hab. Ewę Mińską‑Struzik.

1. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
1.1. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej edycja XXXI – (2017/2018), odbywała się pod
hasłem „Wyzwania rynku pracy”. W jej I etapie wzięło udział 658 uczniów z 64 wielko‑
polskich szkół średnich. Do II etapu zakwalifikowało się 83 uczniów.
Do II etapu edycji XXX edycja OWE (2016/2017) przeprowadzana pod hasłem
„Państwo a gospodarka” w 2017 zakwalifikowało się 70 uczniów, w wyniku którego do
zawodów centralnych przystąpiło 4 finalistów II etapu. Wielkopolska jest jednym z re‑
gionów, w którym od lat obserwuje się bardzo liczny – jeden z największych w Polsce
udział młodzieży w tym przedsięwzięciu.
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1.2. Konferencje i seminaria
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Social Security Systems in the Light of
Demographoc, Economic and Technological Challenges” zorganizowana przez Zakład
Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania Politechniki Poznańskiej we współpracy
i pod patronatem PTE w Poznaniu. Konferencja zgromadziła liczne grono uznanych
naukowców i praktyków zajmujących się problematyką zabezpieczenia społecznego
w Polsce i na świecie.
Równolegle miało miejsce drugie, powiązane, wydarzenie naukowe: Międzynarow‑
dowe Seminarium Naukowe European Network for Research on Supplementary Pensions)
ENRSP 2017 „Pension, Justice and Culture”.
Kontynuacją tej problematyki była zorganizowana przez prof. PP dr hab. Marka
Szczepańskiego – Debata panelowa – „System emerytalny w Polsce – szanse, zagroże‑
nia, perspektywy” poruszająca aktualne problemy w kontekście zapowiadanych zmian
w zabezpieczeniu emerytalnym w Polsce.
Pod patronatem PTE w Poznaniu odbyła się również Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Rachunkowość i Finanse 2016 – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim, zorganizowana przez Wydział Ekonomiczny tej uczelni.
1.3. Wykłady i prelekcje
Tak jak w latach poprzednich, w ramach działalności statutowej, oddział naszego
stowarzyszenia kontynuował działalność popularyzatorską.
W trakcie II etapu XXX OWE – wykład na temat „Problemów nauczania ekono‑
micznego w szkołach ponadgimnazjalnych dla nauczycieli” wygłosiła przewodnicząca
Komitetu Okręgowego OWE prof. UEP dr hab. Ewa Mińska‑Struzik
Z dużym zainteresowaniem spotkał się zorganizowany przez PTE wykład otwarty
dr Zbyszka Grocholskiego – praktyka i menadżera najwyższego szczebla w międzynaro‑
dowych instytucjach finansowych – „Kierunki rozwoju rynków finansowych w kontekście
lekcji płynących z kryzysu 2008”.
Nowym doświadczeniem dla stowarzyszenia było zorganizowanie dla kadry dyrektor‑
skiej Makroregionu banku PEKAO SA wykładu prof. WSB dr hab. Ilony Romiszewskiej
pt. „Bankowość niemiecka – niemieckie banki w Polsce”.
1.4. Działalność wydawnicza
W ramach działalności statutowej kontynuowano działalność wydawniczą, która
zaowocowała wydaniem czterech pozycji książkowych związanych z seriami wydawni‑
czymi prowadzonymi w naszym stowarzyszeniu:
• Przedsiębiorstwa na współczesnych rynkach, pod red. Barbary Borusiak 2017 seria
ekonomiczna,
• Konsumenci w obszarze zainteresowań młodych naukowców, po red. Lilianny Nowak
2017 – seria ekonomiczna,
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Instrumentalizacja prawa o postępowaniu administracyjnym, Przemysław Ostojski
2017 – seria prawnicza,
• Zarządzanie kategoriami produktów w przedsiębiorstwie handlowym, Barbara Boru‑
siak, Katarzyna Stefanide – 2017.
Ze względów finansowych wydano tylko jeden numer periodyku poznańskiego
Oddziału PTE „Przegląd Ekonomiczny” – czasopisma cieszącego się dużym uznaniem
w gronie członków stowarzyszenia i w kręgach naukowych.
Niestety ze względów finansowych udało się wydać w 2017 roku tylko jeden numer
czasopisma „Przegląd Ekonomiczny” – periodyku Oddziału PTE
Kontynuowano podjętą w 2016 r. inicjatywę członka zarządu PTE w Poznaniu
prof. dr hab. Janusza Tomiadjewicza polegającą na publikacji na stronie internetowej
Oddziału „Obserwatorium Ekonomicznego”. Treści zamieszczane on‑line w ramach
„Obserwatorium” autorstwa profesora Tomidajewicza i jego zespołu dają szeroki przegląd
aktualnej sytuacji ekonomicznej i tendencji pojawiających się w głównych obszarach
funkcjonowania naszej gospodarki.
•

2. Działalność szkoleniowa
W 2017 roku działalność szkoleniowa uległa dalszemu znacznemu dalszemu ogra‑
niczeniu, co wiązało się przede wszystkim ze skoncentrowaniem uwagi i skromnych
zasobów kadrowych Oddziału na sprawnym przeprowadzeniu przedsięwzięcia zmiany
siedziby PTE w związku ze sprzedażą Domu Ekonomisty. Istotną rolę odegrały rów‑
nież inne uwarunkowania takie jak spadek zainteresowania szkoleniami, i nasycenie
rynku oraz bardzo silną konkurencją ze strony firm szkoleniowych o dużym potencjale.
Głównym, nadal realizowanym przez PTE w Poznaniu typem szkolenia był kurs kasjera
złotowo‑walutowego.
W wyniku wygrania konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Poznania przepro‑
wadzono dwa interaktywne warsztaty dla początkujących przedsiębiorców – „Biznes
Plan – aspekty praktyczne”.

3. Członkowie PTE Oddziału w Poznaniu
Liczebność członków Oddziału PTE w Poznaniu utrzymuje się od wielu lat na zbliżo‑
nym poziomie, choć istnieją wahania w zakresie aktywności członków i opłacaniu przez
nich składek. Optymistycznym zjawiskiem w tym zakresie jest fakt wstępowania w szeregi
członków stowarzyszenia grupy doktorantów i doktorów wywodzących się zarówno
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jak i Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Na koniec roku zarejestrowanych było 237 członków.
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4. Uwagi końcowe
W 2017 r. sytuacja finansowa Oddziału PTE w Poznaniu ulegała dalszemu pogorsze‑
niu, co utwierdziło Zarząd PTE w Poznaniu w podjęciu w dniu 20 lutego 2017 ostatecznej
decyzji o sprzedaży nieruchomości Dom Ekonomisty. W ostatnim kwartale roku prace
Zarządu Oddziału koncentrowały się głównie na opracowywaniu koncepcji działania
stowarzyszenia w nowych warunkach funkcjonowania, zapewnieniu stabilnego źródła
przychodów pozwalającego na prowadzenie szerokiej działalności statutowej pozbawionej
istotnych ograniczeń natury finansowej oraz zagospodarowaniu środków pochodzących
ze sprzedaży nieruchomości w sposób, który nie powodowałby uszczuplenia posiadanych
zasobów pieniężnych pochodzących ze sprzedaży Domu Ekonomisty.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Poznaniu
Lp.

2016

2017

Konferencje

liczba
uczestnicy

2
90

2
120

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
_

1
40

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

13
73

7
50

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

2
40

2
90

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

2
383

5
440

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Tabela B

Wyszczególnienie

2016

1

Koła

1

1

2

Kluby

–

–

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

nie

nie

4

Inne (proszę podać jakie) ........................................

5

Członkowie
b) wspierający

238
–

237
–

a) zwyczajni
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Wykaz publikacji wydanych w Oddziale PTE Poznań w 2017 r.
•

„Przegląd Ekonomiczny” nr 16 ISSN 2082-3312, nakład: 100 egz.

Sprawy wydawnicze – publikacje książkowe
•
•
•
•
•
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978-83-947581-0‑3 – Przedsiębiorstwa na współczesnych rynkach, pod red. Barbary
Borusiak 2017, nakład 85 egz.
978-83-947581‑1‑0 – Konsumenci w obszarze zainteresowań młodych naukowców,
pod red. Lilianny Nowak, 2017, nakład 90 egz.
978-83-947581‑2‑7 – Przemysław Ostojski, Instrumentalizacja prawa o postępowaniu
administracyjnym, 2017, nakład 20 egz.
978-83-947581‑3‑4 – W kręgu zainteresowań młodych ekonomistów, pod red. Barbary
Borusiak i Lilianny Nowak, 2018, nakład 75 egz.
978-83-947581-4‑1 – Barbara Borusiak, Katarzyna Stefanide, Zarządzanie kategoriami
produktów w przedsiębiorstwie handlowym, 2017, nakład 70 egz.

16. Oddział PTE w Radomiu

16.

Oddział PTE w R adomiu

1. Konferencje ogólnopolskie
•

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Działalność gospodarcza jednostek sa‑
morządu terytorialnego – dopuszczalność i granice prowadzenia. Organizator:
Katedra Prawa, Studenckie Koło Naukowe Administratywistów „SKAUTH”, 9 maja
2017 r., Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH Radom. Liczba uczestników:
54 osoby. Patronat PTE O. Radom.

2. Czasopisma
•

„Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne”, WNEiP, UTH w Radomiu, Radom
2017, nr 1/2017, 2/2017 (w trakcie wydania), 3/2017 (w trakcie wydania), ISSN 24503940. Wydawnictwo elektroniczne.

3. Szkolenia i kursy (w tym seminaria szkoleniowe)
Warsztaty praktyczne dla członków PTE Oddział Radom, dotyczące:
1. Wybrane zagadnienia zatrudnienia cywilnoprawnego, 25.04.2017 r.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT, 6 czerwca 2017 r.

4. Inne
1. VI Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości, 5 kwietnia 2017 r., Wydział
Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytet Technologiczno‑Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w RADOMIU w 2017 r.
Lp.

2016

2017

Konferencje

liczba
uczestnicy

3
190 osób

1
54 osoby

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

–
–

2
20 osób

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

3 (w tym 1 monografia,
2 numery czasopisma)

3 numery
czasopisma

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–
–

–
–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
– VI Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości

–

1

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2016

2017

1

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

11

11

4

Inne (proszę podać jakie) ........................................

–

–

5

Członkowie
b) wspierający

30
6

38
3

100

a) zwyczajni

17. Oddział PTE w Rzeszowie

17.

Oddział PTE w R zeszowie

1. Działalność statutowo‑organizacyjna, praca Zarządu
Oddziału
W marcu 2017 r. odbyło się Zwyczajne Zebranie Członków PTE Oddział Wojewódzki
w Rzeszowie. Celem spotkania było zapoznanie członków PTE z pracami nad zmianą
statutu PTE oraz dyskusja na temat proponowanych zmian w statucie. Wnioski z dyskusji
zostały przekazane do wiadomości Zarządu Krajowego i Komisji Statutowej PTE.
Ponadto w 2017 r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu, 4 posiedzenie Prezydium Za‑
rządu oraz 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Do najważniejszych spraw będących przedmiotem posiedzeń Zarządu było:
• zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2016,
• omówienie programu działania i planu finansowego na rok 2017,
• odbudowa współpracy z przedsiębiorstwami, uczelniami i samorządami Podkar‑
pacia,
• popularyzacja działalności PTE w regionalnych mediach,
• przygotowanie projektów w celu pozyskiwanie funduszy unijnych,
• rozwiązanie problemów lokalowych Oddziału.
Na posiedzeniu Prezydium Zarządu omawiano bieżące sprawy związane z funkcjono‑
waniem Oddziału, pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich oraz poszukiwano
rozwiązania problemów lokalowych Oddziału.
Komisja Rewizyjna Oddziału odbyła 2 posiedzenia, przeprowadziła kontrolę sprawoz‑
dania finansowego za rok 2016 i wydała pozytywną opinię o nim Zarządowi Oddziału.
Stwierdziła zgodność z obowiązującym statutem i założonym planem działania.
Oddział podejmował działania w pozyskaniu członków wspierających. Niestety
przedsiębiorstwa nie są zainteresowane tą formy współpracy.
W okresie sprawozdawczym Oddział liczył 77 członków zwyczajnych zrzeszonych
w 3 kołach działających na terenie Podkarpacia, w Mielcu, Politechnice Rzeszowskiej
oraz Uniwersytecie Rzeszowskim.
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2. Działalność szkoleniowa
Rok 2017 był kolejnym trudnym okresem dla działalności szkoleniowej. Istotną ba‑
rierą dla rozwoju działalności szkoleniowej była ograniczona liczba dostępnych środków
z funduszy unijnych. Przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy są zainteresowani głównie szko‑
leniami finansowanymi ze środków europejskich. Mniejsze zainteresowanie szkoleniami
spowodowane jest słabą sytuacją finansową niektórych naszych stałych kontrahentów
zlecających regularne dokształcanie pracowników. Oddział podejmował intensywne
działania zmierzające do zwiększenia liczby szkoleń organizowanych na zasadzie zgłoszeń
indywidualnych słuchaczy.
W roku 2017 przygotowano i zaoferowano szkolenia z zakresu: „Kasjer walutowo
‑złotowy”; „Rozliczenia podatkowe po centralizacji w jednostkach samorządu teryto‑
rialnego” oraz „Prawo pracy dla pracowników samorządów”. Niestety na szkolenia nie
zgłosiła się odpowiednia ilość chętnych. W marcu 2017 r. przeprowadzono szkolenie dla
przedstawicieli Gminy Ropczyce.
Oddział przygotował projekt edukacyjny w ramach programu Polska‑Słowacja. Nie‑
stety partner z Preszowa nie zdecydował się na pokrycie wkładu własnego. W związku
z tym musieliśmy zrezygnować z projektu. Projekt będzie powtórzony z innym partnerem
w 2018 r. W lipcu 2017 r. Oddział rozpoczął współpracę partnerską z firmą Team Activ
w projekcie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego. W II pół‑
roczu 2017 r. uruchomiono w ramach projektu szkolenie dla 60 osób w zakresie nauki
jęz. angielskiego. Ponadto w listopadzie 2017 r. w Sieniawie zorganizowano szkolenie dla
grupy 50 pracowników Straży Pożarnych z terenu Podkarpacia. Również w listopadzie
Oddział zorganizował szkolenie dla kilkunastu podkarpackich przedsiębiorców: „Irak
& Iran – nowi partnerzy podkarpackich przedsiębiorców?”.

3. Popularyzacja Wiedzy Ekonomicznej, praca z młodzieżą
Główną formą popularyzowania wiedzy ekonomicznej jest organizowanie Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej. W roku 2017 zakończona została XXX Olimpiada, w której udział
wzięło 338 uczniów z 42 szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.
W zawodach okręgowych wzięło udział 34 uczniów z 16 szkół. Do zawodów centralnych
zakwalifikowali się Michał Świech z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie i Andrzej
czternastek z i LO w Przemyślu. W kwietniu 2017 r., w sali Sejmiku Województwa Podkar‑
packiego, odbyło się uroczyste podsumowanie XXX Olimpiady połączone z wręczeniem
nagród dla uczniów i ich opiekunów. Nagrody ufundowali: przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego oraz Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie.
Informacje o wydarzeniu znalazły się w mediach regionalnych (m.in. na stronie www.
nowiny254.pl/strefa‑biznesu/a/finalisci‑olimpiady‑ekonomicznej‑z-podkarpacia).
We wrześniu rozpoczęto przygotowania do kolejnej XXXI OWE przebiegającej pod
hasłem: „Wyzwania współczesnego rynku pracy”.
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W zawodach szkolnych, które odbyły się w listopadzie 2017 r. udział wzięło 340
uczniów z 37 szkół województwa podkarpackiego. Do zawodów okręgowych Jury za‑
kwalifikowało 36 osób z 16 szkół.
6 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie odbyła się XXVI Sesja
Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów. Gościem specjalnym była prof. dr hab. Ur‑
szula Sztandar‑Sztanderska z Uniwersytetu Warszawskiego. Sesja to ważny element
edukacji ekonomicznej wśród młodzieży i stanowi bardzo istotny czynnik w procesie
przygotowania uczniów do zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
W 2017 r. prowadzono działalność promocyjną i popularyzatorską w mediach. Prezes
Oddziału uczestniczył m.in. w kilkunastu dyskusjach radiowych, TV oraz prasowych.

4. Konferencje i seminaria
W roku 2017 Oddział był współorganizatorem dwóch konferencji z udziałem przed‑
siębiorców, samorządowców, władz wojewódzkich oraz mediów: „Największe podkar‑
packie przedsiębiorstwa w roku 2016 r.” oraz „Aktywna Gmina Podkarpacia”. Miejscem
konferencji było Centrum Wystawienniczo‑Kongresowe w Jasionce oraz Sala Kolumnowa
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Celem konferencji była próba
analizy bieżących zmian jakie dokonywały się w ostatnim okresie w podkarpackich
przedsiębiorstwach i samorządach. W konferencji wzięło udział 220 osób; przedstawiciele
podkarpackich przedsiębiorstw, uczelni, samorządów oraz studenci. Więcej informacji
na stronie: www.nowiny24.pl/strefa‑biznesu/zlota‑setka)
W 2017 r. prezes Oddziału uczestniczył w konferencji z okazji 80 lat centralnego
Okręgu Przemysłowego. Zgłoszona przez rzeszowski PTE firma Zapel Boguchwała
uzyskała główną nagrodę w konkursie „Innowator COP”.

5. Sytuacja finansowa
Jesienią 2016 r. w związku z rezygnacją najemcy z wynajmu lokalu PTE gwałtownemu
pogorszeniu uległa sytuacja finansowa Oddziału. We wrześniu 2016 r. zostały rozwiązane
umowy o pracę z 2 zatrudnionymi na 1/2 etatu pracownikami. W lutym 2017 r. Oddział
powrócił do własnego, częściowo odnowionego, lokalu przy ulicy Hetmańskiej 15.
W okresie styczeń – czerwiec 2017 r. Oddział nie zatrudniał pracowników. Od 1 lipca
2017 r. Oddział zatrudnił na 1/2 etatu panią Lidię Sacha.
Mimo braku dochodów z wynajmu lokalu (ok. 70 tys. zł w 2016 r.) w wyniku ak‑
tywności projektowo‑szkoleniowej w roku 2017 Oddział wypracował zysk w kwocie
4850,66 zł, przy przychodach 96 053,32 zł. Prowadzona była bardzo oszczędna gospo‑
darka wydatkami.
W okresie sprawozdawczym Oddział zachował pełną płynność finansową. Wszelkie
zobowiązania na rok 2017 zostały uregulowane.
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6. Sytuacja lokalowa
W związku z bardzo wysokimi kosztami utrzymania lokalu oraz jego tragicznym
stanem (m.in. 30 nieszczelnych okien z lat 60., fatalny stan urządzeń sanitarnych), Zarząd
Oddziału przyjął w 2017 r. uchwałę zobowiązującą Prezydium Zarządu do zamiany lokalu
na mniejszy lub sprzedaży lokalu i zakupie lokalu mniejszego. W 2017 r. przedstawiciele
Prezydium Zarządu Oddziału spotkali się 2‑krotnie z wiceprezydentem Rzeszowa oraz
dyrekcją Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa w celu rozwiązania problemów
lokalowych Oddziału PTE w Rzeszowie.
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Oddział PTE w Szczecinie

1. Konferencje
W 2017 roku Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie zrealizował
(jako organizator i współorganizator) następujące konferencje naukowe:
1.1. V I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Usługi 2017. Nauka,
dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości” (współorganizator)
Konferencja odbyła się w dniach 18–19 października 2017 roku na Wydziale Zarządza‑
nia i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Pomysłodawcą oraz koordynatorem
Wydarzenia był kierownik Katedry Zarządzania Turystyką WZIEU US, prezes Zarządu
Oddziału PTE w Szczecinie – prof. dr hab. Aleksander Panasiuk.
Wydarzenie stanowiło kontynuację dotychczasowych pięciu edycji spotkań naukowych
zapoczątkowanych współpracą środowisk ekonomistów usług Wydziału Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu („Usługi 2008” i „Usługi 2012” w Szczecinie, „Zarządzanie organizacjami
usługowymi” w 2009 i w 2011 roku w Poznaniu). Do organizacji Konferencji w 2012 roku
włączył się Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, który podjął się organizacji Kon‑
ferencji „Usługi 2014”. Wówczas grono współorganizatorów poszerzono także o Wydział
Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz
Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
we Wrocławiu.
Głównym celem spotkania była dyskusja na temat problemów rozwoju sektora usług
w zakresie wyników badań naukowych, dydaktyki oraz praktyki gospodarczej. Istotnym
celem było także pogłębienie współpracy naukowej, badawczej oraz dydaktycznej w śro‑
dowisku ekonomistów usług, reprezentujących wszystkie dyscypliny nauk ekonomicznych
(w tym ekonomię oraz nauki o zarządzaniu).
W Konferencji wzięło udział 100 uczestników, reprezentujących ośrodki naukowe
z całej Polski. VII edycja Konferencji o tematyce usługowej zostanie zorganizowana przez
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wiosnę 2019 roku.
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1.2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Fundusze europejskie
w regionach. Bariery i wyzwania współczesności w warunkach
zrównoważonego rozwoju” (organizator)
Konferencja odbyła się w dniach 21–22 listopada 2017 roku na Wydziale Zarządza‑
nia i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Organizatorem przedsięwzięcia
był Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie. Pomysłodawcą oraz
koordynatorem inicjatywy z ramienia Oddziału była wiceprezes Zarządu Oddziału PTE
w Szczecinie – dr hab. Magdalena Zioło, prof. US.
Wśród współorganizatorów i partnerów spotkania znalazły się następujące podmioty:
Społeczna Akademia Nauk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Wydział Ekonomii,
Katedra Finansów Publicznych) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie oraz
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Celem Konferencji była integracja środowiska uczonych i praktyków ze sfery finansów
i regionalistyki oraz zainicjowanie dyskusji na temat roli i efektywności wykorzystania
funduszy unijnych na poziomie regionalnym postrzeganych z perspektywy krajowej
i europejskiej.
Uczestnikami Wydarzenia, poza reprezentantami wielu ośrodków naukowych z całej
Polski, byli również: skarbnik gminy Miasto Szczecin – Stanisław Lipiński, prezes Za‑
chodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Robert Michalski, prodziekan
ds. Nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego –
prof. dr hab. Grażyna Rosa, dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta Szcze‑
cin – Iwona Bobrek oraz wicedyrektor Pionu Europejskiego Funduszu Społecznego Wo‑
jewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – Agnieszka Idziniak. Łączna liczba uczestników
Konferencji wyniosła 62 osoby.
II edycja Konferencji zostanie zorganizowana przez Katedrę Finansów Publicznych na
Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy współpartnerstwie
Uniwersytetu Szczecińskiego, PWSZ w Koninie, a także Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie.

2. Seminaria naukowe
2.1. X I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. „Efektywność procesów
transportowych”
Seminarium odbyło się w dniu 4 grudnia 2017 roku na Wydziale Zarządzania i Ekono‑
miki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Głównym Organizatorem spotkania była Katedra
Systemów i Polityki Transportowej WZIEU US. Przewodniczącą Komitetu Naukowo
‑Programowego Seminarium była prof. dr hab. Elżbieta Załoga, prof. zw. – wiceprezes
Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie. Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
był współorganizatorem inicjatywy, partnerem zaś Sekcja Logistyki i Procesów Trans‑
portowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Sponsorami Seminarium były
przedsiębiorstwa: PKS Szczecin oraz C. Hartwig Szczecin.
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Celem Seminarium było stworzenie naukowej platformy do dyskusji, ważnych
z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego, zagadnień funkcjonowania i rozwoju
transportu. Zostało ono podzielone na trzy sesje dotyczące uwarunkowań współczesnych
procesów transportowych, innowacji w procesach transportowych oraz problematyki
spedytora jako organizatora łańcuchów dostaw. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
Jerzy Wójtowicz – prezes C. Hartwig Szczecin, Robert Hołubasz – zastępca dyrektora
ds. kontroli cła i audytu, Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie, Mateusz Dziech‑
ciarz – specjalista ds. spedycji POL‑AGENT oraz prof. dr hab. Hermann Witte z Hoch‑
schule Osnabrueck.
Liczba uczestników Seminarium wyniosła 50 uczestników.
2.2. Seminarium naukowe nt. „Planowania budżetu osobistego
w praktyce”
Seminarium uzupełnione o warsztaty odbyło się w dniu 4 grudnia 2017 roku na
Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestnikami
spotkania byli finaliści (wraz z opiekunami) XXI Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno
‑Ekonomicznej uczniów gimnazjów woj. zachodniopomorskiego. Prowadzącą semina‑
rium była dr hab. Beata Świecka, prof. US – kierownik Katedry Bankowości i Finansów
Porównawczych WZIEU US.
I część obejmowała problematykę efektywnego zarządzania finansami osobistymi –
jakie są tego cele i koncepcje, druga natomiast dotyczyła samodzielnego zaplanowania
budżetu osobistego młodego konsumenta w praktyce. W seminarium wzięło udział
44 uczniów oraz 13 nauczycieli (57 osób).

3. Odczyty i prelekcje
Cele statutowe Oddział realizuje również poprzez organizację różnorodnych odczy‑
tów i prelekcji dla pracowników naukowych, studentów, doktorantów, członków oraz
sympatyków PTE. W 2017 roku, wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia na rzecz
Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin” zorganizowano
następujący wykład:
1. Trendy w gospodarce globalnej i ich następstwa dla Polski prof. dr hab. Elżbiety
Mączyńskiej‑Ziemackiej. Wykład odbył się 5 lipca 2017 r. w siedzibie „Business
Club Szczecin” przy pl. Batorego 4 w Szczecinie. Liczba uczestników podczas wykładu
wyniosła 40 osób.

4. Publikacje
W okresie sprawozdawczym Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szcze‑
cinie kontynuował dystrybucję dotychczas wydanych publikacji poprzez szeroką akcję
informacyjną. Zakup książek możliwy jest poprzez kontakt bezpośredni (mailowy lub
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telefoniczny) z Asystentem Zarządu Oddziału lub w Księgarni Ekonomicznej Leki
Sp. z o.o., z którą Oddział współpracuje. Prace, które ukazały się w latach ubiegłych
można znaleźć na stronie internetowej: www.pte.szczecin.pl w zakładce: Wydawnictwo.
Aktualnie w sprzedaży znajduje się 15 tytułów publikacji wydanych przez Oddział w la‑
tach 2000–2017.

5. Projekty
W roku 2017 Oddział PTE w Szczecinie zrealizował warsztaty pt. „Rodzic zagubiony
w sieci”. Miały one charakter lokalny i realizowane były w ramach projektu „Mikrodotacje,
lokalne przedsięwzięcia – małe inicjatyw lokalne edycja 2”. Zostały one dofinansowane
ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.
Głównym celem całego projektu był wzrost wiedzy rodziców uczniów trzech szkół
podstawowych z obszarów wiejskich (gmina Dobra, gmina Kołbaskowo) z zakresu wy‑
stępujących zagrożeń podczas niekontrolowanego korzystania z Internetu przez dzieci
w wieku szkolnym. Podczas warsztatów rodzice zostali zapoznani z ww. zagrożeniami
i treściami szkodliwymi oraz możliwościami ograniczania dziecku dostępu do tych treści.
Mieli oni możliwość zapoznania się od strony praktycznej m.in. jak zainstalować oprogra‑
mowanie zwiększające bezpieczeństwo podczas korzystania przez dziecko z Internetu.
Inicjatorem i realizatorem warsztatów była grupa nieformalna w składzie: dr Agnieszka
Budziewicz‑Guźlecka (adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Ekonomii Społecz‑
nej WZIEU US, członek PTE), dr Piotr Ładny (Katedra Efektywności i Innowacji),
mgr Karolina Michalska‑Harasimiuk (Asystent Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie,
członek PTE). Liderem projektu była sekretarz Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie –
dr Anna Drab‑Kurowska.
W warsztatach wzięło udział 117 osób.

6. Działalność służąca propagowaniu wiedzy ekonomicznej
Wśród działań mających na celu propagowanie wiedzy ekonomicznej, które zreali‑
zowano w 2017 roku wymienić należy:
1. XXX Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej (zawody na poziomie okręgowym) – 13 stycz‑
nia 2017 r.;
2. IV edycję Konkursu Wiedzy Prawno‑Ekonomicznej dla szkół średnich pod hasłem
Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych
(Szczecin, 24 listopada oraz 8 grudnia 2017 r.);
3. XXI Małą Olimpiadę Wiedzy Społeczno‑Ekonomicznej dla uczniów gimnazjów
woj. zachodniopomorskiego – od czerwca do grudnia 2017 roku.
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A d. 1
Do XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2016/2017 zgłosiło się
36 szkół i zadeklarowano udział 480 uczniów. Ostatecznie – w I etapie (szkolnym) – uczest‑
niczyło łącznie 278 uczniów. Do II etapu, jury w składzie: Agnieszka Budziewicz‑Guźlecka,
Maciej Czaplewski oraz Henryk Babis, zakwalifikowała 33 zawodników z 14 szkół.
II etap odbył się w dniu 13 stycznia 2017 roku o godz. 11:00 w Sali Rady Wydziału
Zarządzania i Ekonomiki Usług. Do zawodów okręgowych ostatecznie przystąpiło
29 uczniów z 11 szkół. Uczniowie trzech szkół – tj. z Koszalina, Świdwina oraz Szczecina
nie stawili się na zawodach z uwagi na chorobę.
Podczas zawodów odbyło się również spotkanie przedstawicieli Oddziału PTE
w Szczecinie z opiekunami uczestników Olimpiady. W spotkaniu wzięła również udział
Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US – dr hab. Mał‑
gorzata Porada‑Rochoń, prof. US oraz liderem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
ze Szczecina – Panią Anną Łukomską‑Dziedzic. Omówiono szereg spraw związanych
z dotychczasowym przebiegiem inicjatywy w regionie oraz zapoznano obecnych z ofertą
studiów na Wydziale. Prezes Zarządu Oddziału wyraził podziękowania nauczycielom za
wkład pracy i zaangażowanie w organizację Olimpiady.
Wśród finalistów z okręgu zachodniopomorskiego XXX Olimpiady Wiedzy Eko‑
nomicznej znaleźli się: Wiktor Kraśnicki (XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie),
Piotr Lipiński (XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie) oraz Kacper Zwarzany
(XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie).
A d. 2
Głównym organizatorem IV edycji Konkursu Wiedzy Prawno‑Ekonomicznej był
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Koordynatorami z ramienia
Wydziału byli: dr Katarzyna Dadańska (pracownik naukowo‑dydaktyczny Wydziału,
członek PTE) oraz dr Wojciech Bożek (pracownik naukowo‑dydaktyczny). Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie pełniło rolę patrona merytorycznego
Konkursu.
Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy miał miejsce w dniu 24 listopada
2017 r., drugi zaś w dniu 8 grudnia 2017 r. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy
prawno‑ekonomicznej, propagowanie kultury prawnej, zasad racjonalnego gospodarowa‑
nia oraz rozwijanie zainteresowań młodzieży tą problematyką. Adresatami konkursu byli
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.
Konkurs był dofinansowany przez Narodowy Bank Polski.
Motywem przewodnim IV edycji była Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz
instytucji prawa papierów wartościowych. W konkursie wzięło udział łącznie 62 uczniów
pochodzących z 11 szkół województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego Podczas
konkursu zorganizowano seminarium dla opiekunów uczniów pt. „Prawne i ekono‑
miczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”, które wygłosili:
prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski oraz dr Wojciech Bożek. Reprezentantem z ramienia
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Oddziału podczas II etapu zawodów była wiceprezes Zarządu Oddziału PTE w Szczeci‑
nie – dr hab. Magdalena Zioło, prof. US.
A d. 3
Wzorem lat ubiegłych Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szcze‑
cinie postanowił podjąć się organizacji kolejnej – XXI edycji Małej Olimpiady Wiedzy
Społeczno‑Ekonomicznej. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji były: „Budżet oso‑
bisty młodego konsumenta”. Głównym celem Olimpiady było popularyzowanie wiedzy
ekonomicznej wśród uczniów szkół gimnazjalnych oraz wyłonienie młodych talentów
sukcesywnie zgłębiających tajniki ekonomii. Olimpiada miała charakter regionalny i była
ponownie realizowana przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego w ramach programu
edukacji ekonomicznej. Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap I zrealizowany został
w szkołach w dniu 16 października 2017 roku, II etap zawodów – finał oraz uroczyste
podsumowanie Olimpiady odbył się natomiast w dniu 4 grudnia 2017 roku w Szczeci‑
nie, w siedzibie Organizatora. Finałowi Olimpiady towarzyszyły warsztaty naukowe dla
uczestników oraz ich opiekunów nt. „Planowanie budżetu osobistego w praktyce”, których
podjęła się dr hab. Beata Świecka – kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porów‑
nawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Do I etapu XX Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno‑Ekonomicznej dla uczniów gimna‑
zjów woj. zachodniopomorskiego zgłoszonych zostało łącznie 253 uczniów z 15 gimnazjów
(o 63 uczniów więcej niż w przypadku XIX edycji Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno
‑Ekonomicznej, która odbyła się w 2016 roku). Ostatecznie w eliminacjach szkolnych
wzięło udział 205 uczniów, nie tylko ze szczecińskich szkół, ale również z Kamienia
Pomorskiego, Darłowa, Sławna, Stargardu, Goleniowa, Kołobrzegu i Mostów.
Wśród instytucji, które objęły patronatem honorowym Olimpiadę znalazły się: wice‑
marszałek województwa zachodniopomorskiego – Jarosław Rzepa, JM rektor Uniwersy‑
tetu Szczecińskiego – prof. dr hab. Edward Włodarczyk, dziekan Wydziału Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr hab. Juliusz Engelhardt,
Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz prezes PTE – prof. Elżbieta Mączyńska.
Laureatami miejsc I‑III zostali uczniowie ze szczecińskich szkół gimnazjalnych, tj.:
I miejsce – Zadworny Jan (Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie);
II miejsce – Kopańska Justyna (Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła w Szczecinie);
III miejsce – Mikiciuk Mateusz (Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła w Szczecinie).
Z kolei wśród nagrodzonych opiekunów znaleźli się: Katarzyna Kowalik (Gimnazjum
nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie), Małgorzata Walinowska (Szkoła Pod‑
stawowa nr 35 im. Jana Pawła w Szczecinie) oraz Iwona Zielińska (Szkoła Podstawowa
nr 9 w Stargardzie).
Koordynatorem całego przedsięwzięcia z ramienia Oddziału była dr Agnieszka
Bretyn – adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US,
członek PTE.
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7. Działalność władz Oddziału
W 2017 roku odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie –
tj. w dniu 10 stycznia, 27 czerwca oraz 3 października 2017 roku, a także 1 posiedzenie
Prezydium Zarządu Oddziału w dniu 28 marca 2017 r. Tematyka posiedzeń, obok kwestii
statutowych, obejmowała:
1. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Oddziału
za ubiegły rok.
2. Zatwierdzenie bilansu i podjęcie stosownej uchwały.
3. Powołanie składu Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej na lata
2017–2022.
4. Sprzedaż samochodu ciężarowego typu GAZ 69 będącego w zasobach Oddziału od
2013 r.
5. Bieżące i perspektywiczne problemy funkcjonowania Oddziału.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Szczecinie
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela A
2016

2017

Konferencje

liczba
uczestnicy

8
450

2
162

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

1
58

2
107

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

5
320

1
40

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

4
920

–
–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

1
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

4

–

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

1

5

Inne (nie uwzględnione powyżej):

6

Projekt „Rodzic zagubiony w Sieci”

liczba
uczestnicy

–
–

1
117

Mała Olimpiada Wiedzy Społeczno‑Ekonomicznej
dla uczniów gimnazjów woj. zachodniopomorskiego

liczba
uczestnicy

1
190

1
253

IV edycja Konkursu Wiedzy Prawno‑Ekonomicznej
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

liczba
uczestnicy

–
–

1
62
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2016

2017

1

1

1

Koła

2

Kluby

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak z podaniem
liczby jej członków lub wpisać nie)

4

Inne (proszę podać jakie) ........................................

–

–

5

Członkowie
b) wspierający

73
–

74
–

112

a) zwyczajni

–

–

tak
5

tak
5
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19.

Oddział PTE w Toruniu

W okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku działalność Oddziału była
kierowana przez Zarząd w składzie:
1. dr Adam P. Balcerzak – prezes Zarządu,
2. dr Michał Moszyński – wiceprezes Zarządu,
3. dr Ilona Pietryka – wiceprezes Zarządu,
4. dr Iwona Salejko‑Szyszczak – sekretarz Oddziału,
5. mgr Magdalena Kuczmarska,
6. dr Michał Bernard Pietrzak.
Działalność Oddziału sprowadzała się do następujących działań:
1. Realizacji celów statutowych,
2. Działalności organizacyjnej Oddziału,
3. Gospodarowanie majątkiem Oddziału oraz dbałością o zasoby „Domu Ekonomi‑
sty”.

1. Działalność statutowa
W okresie sprawozdawczym działalność statutowa koncentrowała się na popula‑
ryzacji wiedzy ekonomicznej wśród studentów studiów licencjackich, magisterskich
i doktoranckich na terenie Torunia.
W roku 2017 roku Oddział kontynuował bliską współpracę z Instytutem Badań Go‑
spodarczych oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, który stanowił w tym okresie główne zaplecze naukowe dla realizacji zadań
statutowych. Głównym celem tej współpracy było wspieranie rozwoju naukowego śro‑
dowiska toruńskich pracowników naukowych. W ramach tej współpracy organizowane
były konferencje naukowe oraz były wydawane pisma naukowe.
W okresie sprawozdawczym Oddział prowadził działalność wydawniczą.
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1.1. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
1.1.1. Wykłady otwarte i dyskusje naukowe

23.01.2017 dr Michał Moszyński wygłosił wykład promujący utworzenie pisma Ca‑
tallaxy, które jest głównie adresowanego do studentów oraz doktorantów. Tytuł wygło‑
szonego wykładu był następujący „Catallaxy – ład rynkowy w ujęciu Friedricha Augusta
von Hayeka”.
17.03.3017 Oddział wspólnie z Instytutem Badań Gospodarczych zorganizował
V edycję Toruńskiego Forum Ekonomicznego poświęcone polityce prorodzinnej w Pol‑
sce. Głównymi gośćmi Forum byli dr hab. Anna Zachorowska‑Mazurkiewicz, prof. UJ
w Krakowie, dr Krzysztof Pilarz, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz dr Krystyna Ziółkowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warmińsko‑Mazurskiego w Olsztynie. Dr hab. Anna Zachorowska‑Mazurkiewicz,
prof. UJ wygłosiła wykład pt. „Opieka i praca opiekuńcza w teorii ekonomii”, dr Krzysztof
Pilarz przedstawił wykład pt. „Osobowościowe i społeczne uwarunkowania postrzega‑
nia rodziny i polityki prorodzinnej w Polsce”, a dr Krystyna Ziółkowska – wystąpienie
pt. „Uprawnienia rodzicielskie – nowe wyzwania dla polityki społecznej”. Patronami
medialnymi wydarzenia byli: TVP 3 Bydgoszcz, Polskie Radio PiK, Radio Gra, Radio
Sfera. Koordynatorami wydarzenia ze strony Oddziału byli Dorota Wódkowska oraz
Maciej Zygadlewicz.
6.04.2017 Oddział wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
oraz Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych współorganizował wykład otwarty
prof. Leszka Balcerowicza pt. „Dobre i złe transformacje”. Wykład był adresowany do
mieszkańców Torunia. Osobami bezpośrednio zaangażowanymi w pomocy w organizacji
ze strony PTE były Karolina Mularczyk, Sylwia Siuda, Daria Pniewska, Marta Sułek oraz
Justyna Macierzyńska.
24.04.2017 został zorganizowany wspólnie z Toruńskim Towarzystwem Naukowym
wykład otwarty dr Ilony Pietryki pt. „Polityka pieniężna a kontrola stóp międzybanko‑
wych”.
17.11.2017 Oddział wspólnie z Instytutem Badań Gospodarczych oraz Kołem Nauko‑
wym Myśli Wolnościowej UMK zorganizował wykład otwarty dra Sławomira Mentzena
pt. „Szanse i zagrożenia dla polskiego przedsiębiorcy”.
1.1.2. Szkolenia adresowane do studentów

31.01.2017 został zorganizowany warsztat praktyczny adresowany do studentów
pt. „Miękki projekt unijny od kuchni”. Warsztat został poprowadzony przez p. Justynę
Kacprzyk wiceprezes firmy Eurosolutions. W czasie warsztatu uczestnicy dowiedzieli
się: czym się różni projekt miękki od twardego, jakie są główne kategorie wydatków
w projektach unijnych, jakie ryzyka i zagrożenia czekają na realizatorów projektów
unijnych. Uczestnicy mieli możliwość praktycznego sprawdzenia swoich kompetencji
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w budżetowaniu wniosku. Głównymi koordynatorami projektu byli przedstawicieli Sekcji
Studenckiej Oddziału: Karolina Mularczyk i Maciej Zygadlewicz.
1.1.3. Toruńska edycja Konkurs Wiedzy Biznesowej – K arierosfera

W roku 2017 członkowie Koła Uczelnianego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Badań Gospo‑
darczych po raz dziesiąty organizowali toruńską edycję Konkurs Wiedzy Biznesowej – Ka‑
rierosfera. Celem konkursu jest wyłonienie najzdolniejszych studentów oraz promowanie
ich najlepszym firmom w kraju i za granicą. Głównym pomysłodawcą i ogólnopolskim
organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z Wrocławia. Udział
Uczelnianego Koła PTE polegał na koordynowaniu przebiegu I i II etapu konkursu na
terenie Torunia.
W roku 2017 r koordynatorami Karierosfery byli członkowie Uczelnianego Koła PTE
Sekcji Studenckiej Justyna Macierzyńska i Marek Kruczkowski.
W I etapie konkursu wzięło łącznie udział 116 studentów. II etap odbył się 23 marca
2017 r. w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uczestnicy rozwiązywali
testy z pięciu dziedzin: Prawo; Podatki; Marketing; Business, Audyt.
Jedna studentka UMK zakwalifikowała się do finału, który odbył się na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu. Studenci rozwiązywali samodzielnie złożone problemy
w formie case study przygotowane przez przedsiębiorstwa sponsorujące konkurs. W każdej
kategorii pisało dziesięć najlepszych osób z całej Polski.
Finalistka z Torunia to: Ewa Rumińska – Podatki. Wyróżnienia za wysokie wyniki
na I i II etapie Konkursu otrzymali: Prawo: 1 – Marika Gdowska/ Małgorzata Krępeć;
3 – Oliwia Seltman; Podatki: 1 – Ewa Rumińska; 2 – Kamila Gąsior/Krystian Wodniak;
Marketing: 1 – Angelika Malinowska, 2 – Wiktor Stasiak, 3 – Marcin Sadowski/Iwona
Czupryniak; Business: 1 – Tomasz Nosal, 2 – Patrycja Steinke, 3 – Aleksandra Trzcińska;
Audyt: 1 – Aniela Potka, 2 – Aneta Kaczorowska, 3 – Daria Miścikowska.
Honorowy patronat nad toruńską edycją konkursu objął prezydent Miasta Torunia –
Michał Zaleski. Patronat medialny nad toruńską edycją Karierosfery objęli: Radio PiK,
Radio Sfera, „Krzyk Uczelni”.
1.1.4. Współorganizacja konkursu – Progress Accounting Competition.
Ogólnopolskiego konkursu z rachunkowości

W roku 2017 Oddział – Sekcja Studencka po raz drugi współorganizował ogól‑
nopolski konkurs z rachunkowości Progress Accounting Competition, który został
zaaprobowany przez Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości Progres na
Uniwersytecie Łódzkim. Głównym założeniem projektu jest pobudzenie i rozwijanie
wśród młodych ludzi zainteresowań problematyką współczesnej rachunkowości oraz
popularyzacja zawodów związanych z tą dziedziną. Progress Accounting Competition to
konkurs drużynowy składający się z czterech etapów. Pierwsze trzy etapy odbyły się drogą
elektroniczną. Etapem pierwszym była rejestracja uczestników na stronie internetowej
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konkursu www.pac.progress.org.pl. Kolejny etap stanowił test z wiedzy merytorycznej
przygotowany przez firmę Ernst & Young. Do trzeciej części konkursu zakwalifikowało
się 85% drużyn z największą ilością punktów z poprzedniego etapu. Etap ten polegał na
rozwiązaniu jednego rozbudowanego zadania – z kilkoma pytaniami ułożonego przez
firmę BPP Profesional Education. W ostatnim IV etapie, który miał miejsce na Wydziale
Ekonomiczno‑Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, Finaliści rozwiązywali case
study przygotowane przez Partnerów Głównych projektu. Koordynatorem konkursu
w Toruniu był Michał Nowobilski.
1.1.5. Warsztaty z pisania artykułów – rozpoczęte w grudniu 2017

W miesiącu styczniu 2017 r. kontynuowany był cykl warsztatów naukowych adreso‑
wany do studentów pt. Jak napisać artykuł naukowy? Odbyły się trzy warsztaty w dniach
9, 16 i 30 stycznia 2017 rok. Warsztaty były prowadzone przez dr Adam Balcerzaka
(redaktora naczelnego czasopism „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and
Economic Policy” oraz „Oeconomia Copernicana”) dr Michała Moszyńskiego (redak‑
tora naczelnego czasopisma „Oeconomia Copernicana”) i dr Ilonę Pietrykę (redaktora
naczelnego czasopisma „Catallaxy”, z‑cę redaktora naczelnego czasopism „Equilibrium.
Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” oraz „Oeconomia Copernicana”,
redaktora prowadzącego czasopisma „Ekonomia i Prawo. Economics and Law”). Dzięki
warsztatom studenci uzyskali następujące kompetencje: znajomość zasad redakcyjnych
i stylistycznych związanych z publikacją artykułów; umiejętność przygotowania wyni‑
ków badania zgodnych ze standardami APA; umiejętność planowania badań z zakresu
ekonomii; umiejętność doboru literatury, narzędzi i metod do wybranego tematu;
umiejętność analizy uzyskanych wyników. Ukoronowaniem było napisanie artykułu
naukowego opublikowanego w piśmie, na podstawie czego uczestnicy uzyskiwali certy‑
fikat ukończenia warsztatów.
6 grudnia 2017, dzięki dużemu sukcesowi warsztatów zrealizowanych w styczniu,
rozpoczęła się druga edycja warsztatów, która będzie kontynuowana w roku 2018.
1.2. Konferencje naukowe – organizacja, partnerstwo i patronaty
21 kwietnia 2017 Oddział wraz z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem WNEiZ
UMK oraz Instytutem Badań Gospodarczych współorganizował III Kopernikańskie
Sympozjum Młodych Naukowców pt. „Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia
w XXI wieku”. Sympozjum miało na celu wymianę doświadczeń, poglądów oraz wyników
badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego (tj. studentów
i doktorantów) z ośrodków naukowych z całej Polski, z zakresu nauk o zarządzaniu.
Główne obszary problemowe poruszane w trakcie sympozjum: zarządzanie ogólne
(koncepcje, metody i techniki zarządzania), zarządzanie strategiczne, zarządzanie za‑
sobami ludzkimi, zarządzanie marketingowe, zarządzanie finansami i rachunkowością,
zarządzanie zmianami, zarządzanie innowacjami, zarządzanie wiedzą, zarządzanie pro‑
dukcją, zarządzanie logistyczne, zarządzanie jakością, zarządzanie procesami, zarządzanie
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ryzykiem, zarządzanie projektami, zarządzanie kryzysowe, zarządzane bezpieczeństwem,
przewodzenie i kompetencje kadry kierowniczej, zarządzanie kulturą organizacyjną,
przedsiębiorczość, nadzór korporacyjny.
28 kwietnia 2017 r. Oddział, wspólnie z Instytutem Badań Gospodarczych, zorganizo‑
wał na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK VII Ogólnopolską Studencką
Konferencję Naukową pt. „Problemy Gospodarki Światowej”. Głównym celem konferencji
jest stworzenie możliwości dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktor‑
skich zdobycia pierwszych doświadczeń związanych z prezentacjami prac naukowych
oraz przygotowaniem recenzowanych publikacji naukowych.
26 maja 2017 pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału
w Toruniu odbyła się, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Bankowości dzia‑
łające przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ogólnopolska Konferencja
Naukowa „Perspektywa 2017 – wyzwania współczesnej bankowości, finansów i gospo‑
darki”. Przedsięwzięcie to miało na celu wymianę poglądów przedstawicieli środowiska
akademickiego, tj. studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych na temat
wyzwań współczesnej bankowości, ekonomii oraz finansów. Zakres tematyczny konfe‑
rencji obejmował: Bankowość i Ubezpieczenia, E‑business (e‑commerce, e‑enterprise,
e‑economy, e‑society, e‑banking), Etyka w biznesie, Finanse (domowe, przedsiębiorstw,
publiczne, Unii Europejskiej, międzynarodowe), Gospodarka i Innowacje, Inwestycje
i Oszczędności.
W dniach 22–23 czerwca 2017 roku odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja
International Conference on Applied Economics – Contemporary Issues in Economy.
Współorganizatorami konferencji byli: Instytut Badań Gospodarczych, Wydział Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Brno
University of Technology (Czechy), Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology
(Grecja); Hungarian Academy of Sciences, Centre for Economic and Regional Studies,
Institute of World Economics (Węgry); Kaunas University of Technology (Litwa); Pablo
de Olavide University (Hiszpania); University of Economics in Bratislava (Słowacja).
Konferencja została objęta honorowym patronatem prezydenta Miasta Torunia Michała
Zaleskiego oraz została oceniona przez Magnificencję Rektora UMK prof. dra hab. An‑
drzeja Tretyna jako konferencja priorytetowa dla rozwoju. W tegorocznej edycji zostało
zgłoszonych 294 uczestników, z czego ponad jedną trzecią stanowili goście zagraniczni.
W konferencji brali udział naukowcy z wiodących polskich ośrodków akademickich
oraz większości krajów Unii Europejskiej, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo
konferencja uzyskała finansowego wsparcie Narodowego Banku Polskiego w ramach pro‑
jektu edukacyjnego pt. „Wydanie publikacji związanych z 9th International Conference
on Applied Economics Contemporary Issues in Economy” w 2017–2018 roku. W czasie
trwającego ponad rok procesu przygotowań do konferencji szczególnym zaangażowa‑
niem wykazali się następujący członkowie Sekcji Studenckiej PTE: Karolina Mularczyk,
Małgorzata Niewiadomska, Paulina Pawłowska, Paulina Piórkowska, Daria Pniewska,
Marcin Sadowski, Małgorzata Więckowska, Sylwia Siuda, Maciej Zygadlewicz.
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W dniach 23–24 listopada wraz z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem WNEiZ
UM oraz Instytutem Badań Gospodarczych Oddział współorganizował II ogólnopolską
konferencję pt. Współczesne Przedsiębiorstwo – Wyzwania i zagrożenia skutecznego za‑
rządzania. Celem konferencji jest stworzenie przez przedstawicieli świata nauki i biznesu
forum dyskusyjnego, w ramach którego podjęte zostaną problemy zarządzania współ‑
czesnym przedsiębiorstwem. Zakres tematyczny konferencji obejmował: wyzwania dla
współczesnego przedsiębiorstwa, relacje i sieci biznesowe – klastry, alianse strategiczne
i powiązania kooperacyjne, konkurencyjność i innowacyjność współczesnych przedsię‑
biorstw, marketing i jego rola w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, wymiary
współczesnej przedsiębiorczości, otoczenie źródłem szans i zagrożeń dla współczesnego
przedsiębiorstwa, uwarunkowania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
współpraca przedsiębiorstw z administracją publiczną.
1.3. R ealizacja umów o współpracy naukowej
W 2017 r. ważnym działaniem oddziału była realizacja zapisów umowy o ścisłej
współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uni‑
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz współpracy z Instytutem Badań Gospo‑
darczych. W ramach tej współpracy była możliwa realizacja szeregu wydarzeń wskaza‑
nych w poprzednich punktach sprawozdania. Najważniejszym skutkiem współpracy
jest możliwość wydawania dwóch kwartalników naukowych: „Equilibirum. Quarterly
Journal of Economics and Economic Policy”, „Oeconomia Copernicana”. W rezultacie
zostały opublikowane:
• „Oeconomia Copernicana”, 2017 Volume 8, Issue 1.
• „Oeconomia Copernicana”, 2017 Volume 8, Issue 2.
• „Oeconomia Copernicana”, 2017 Volume 8, Issue 3.
• „Oeconomia Copernicana”, 2017 Volume 8, Issue 4.
• „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, 2017, Vo‑
lume 12, Issue 1.
• „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” 2017, Vo‑
lume 12, Issue 2.
• „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, 2017, Vo‑
lume 12, Issue 3.
• „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, 2017, Vo‑
lume 12, Issue 4.
W ramach współpracy z Instytutem Badań Gospodarczych w roku 2017 kontynu‑
owano wydawanie naukowego pisma „Catallaxy”, adresowanego do studentów oraz dok‑
torantów na kierunkach ekonomicznych. Pismo jest publikowane w formie elektronicznej.
Kolejnym szczególnie ważnym polem współpracy z Instytutem Badań Naukowych w roku
2017 było uruchomienie elektronicznej platformy wydawniczej (Economic Publishing
Platform Journals i Economic Publishing Platform Books). Platforma pozwala na udo‑
stępnianie elektronicznych publikacji w trybie open access. Na Ekonomicznej Platformie
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Wydawniczej – książki na koniec roku 2017 dostępnych jest 11 monografii w języku
polskim oraz 7 książek w języku angielskim. Na Ekonomicznej Platformie Wydawni‑
czej – pisma naukowe dostępnych jest 5 pism: trzy pisma związane z Oddziałem oraz
dwa pisma afiliowane przez Uniwersytet Technologiczno‑Humanistyczny im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu. W rezultacie na platformie są indeksowane:
• „Oeconomia Copernicana”,
• „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”,
• „Catallaxy”,
• „Central European Review of Economics & Finance”,
• „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”.
1.4. Działalność wydawnicza Oddziału
W 2017 r. Oddziału realizował działalność wydawniczą, w ramach której zostały
opublikowane następujące książki:
• Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka (redakcja naukowa). 9 Międzynarodowa Konferencja
z cyklu „Współczesne zjawiska w gospodarce”. Instytut Badań Gospodarczych, Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2017.
• Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka (redakcja naukowa). Contemporary Issues in Eco‑
nomy. Proceedings of the International Conference on Applied Economics: Finance.
Instytut Badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w To‑
runiu, Toruń 2017.
• Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka (redakcja naukowa). Contemporary Issues in
Economy. Proceedings of the International Conference on Applied Economics: Econo‑
mics. Instytut Badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział
w Toruniu, Toruń 2017.
• Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka (redakcja naukowa). Contemporary Issues in
Economy. Proceedings of the International Conference on Applied Economics: Entre‑
preneurship and Management. Instytut Badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2017.
• Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak (redakcja naukowa). Proceedings of
the International Conference on Applied Economics: Quantitative Methods. Instytut
Badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu,
Toruń 2017.

2. Działalność organizacyjna
W roku 2017 Oddział liczył posiadał jedno koło: Koło Uczelniane przy Wydziale
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. W roku sprawozdawczym Oddział posiadał
81 członków.
Zarząd kierujący pracami Oddziału w okresie sprawozdawczym odbył dwa ze‑
brania 16 maja 2017 oraz 18 grudnia 2017. Pomiędzy zebraniami Zarządu, zgodnie
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z regulaminem pracy Zarządu, wszystkie decyzje były podejmowane przez głosowanie
w formie elektronicznego oddawania głosów.

3. Gospodarowanie zasobami „Domu Ekonomisty”
Najważniejszym kosztem wpływającym na wysokość wyniku finansowego są koszty
utrzymania kamienicy „Domu Ekonomisty” w warunkach dużych trudności z wynaj‑
mem pomieszczeń biurowych, które są konsekwencją trwałej dekoniunktury biznesowej
w rejonie toruńskiej starówki. W roku sprawozdawczym w kamienicy pozostaje tylko
jedno niewynajęte biuro. Mimo tej relatywnie dobrej sytuacji na koniec roku 2017 Zarząd
cały czas podkreśla, iż posiadany majątek trwały w postaci „Domu Ekonomisty” stanowi
największe obciążenie dla funkcjonowania Oddziału.
Ze względu na coroczne kłopoty z uruchomianiem i wyłączaniem ogrzewania w ka‑
mienicy, które wynikały z funkcjonowania łączonego węzła ciepłowniczego dla 5 ka‑
mienic z ulicy Kopernika Zarząd czynił starania o modernizację oraz uruchomienie
samodzielnego węzła ciepłowniczego. Dzięki tym działaniom w okresie sprawozdawczym
w budynku kamienicy zrealizowano wspólnie z dostawcą ciepła przebudowę sieci cie‑
płowniczej polegającej na uruchomieniu samodzielnego węzła ciepłowniczego wyłącznie
dla kamienicy „Domu Ekonomisty”. Dzięki tej inwestycji uniezależniono budynek od
działań podmiotów trzecich, które negatywnie wpływały na komfort korzystania z bu‑
dynku przez najemców biur w „Domu Ekonomisty”.
W miesiącu grudniu podpisano także umowę z firma Orange o zmodernizowanie
łącza kamienicy „Domu Ekonomisty” z nową linią światłowodową, która umożliwia
odbiór szerokopasmowego Internetu w najwyższym dostępnym obecnie na rynku stan‑
dardzie.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Toruniu
Lp.

Tabela A

Wyszczególnienie

2016

2017

3
170

5
579

2

Konferencje

liczba
uczestnicy

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

7
od 55 do 70 osób
na każdym

49 i 29 osób

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

2
ok. 100 osób
na każdym

5
ok. 80 osób
na każdym

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

12
8 publikacji po 400,
4 publikacji po 300

14
400

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
– Przygotowanie regionalną edycję konkursu Konkurs
Wiedzy Biznesowej – Karierosfera organizowanego przez
Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z Wrocławia
– Współorganizacja konkursu – Progress Accounting
Competition. Ogólnopolskiego konkursu
z rachunkowości

411
uczestników

116 uczestników

1

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2016

2017

Koła

1

1

2

Kluby

–

–

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

nie

nie

4

Inne (proszę podać jakie) ........................................

5

Członkowie
b) wspierający

81
4

81

1

Wyszczególnienie

Tabela B

a) zwyczajni
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20.

Oddział PTE w Wałbrzychu

1. Stan organizacyjny oddziału
Ogólna liczba członków zwyczajnych Oddziału nie uległa zmianie i na koniec 2017 r.
wynosiła 27 osób.
W 2017 r. kontynuowana jest promocja działań Oddziału oraz całego PTE na naszej
stronie internetowej (pte‑walbrzych.pl) oraz w mediach społecznościowych. Za po‑
średnictwem ww. mediów informujemy również o aktualnych zmianach w przepisach
dotyczących rachunkowości, podatków, prawa pracy itp. Dzięki tym działaniom klienci
i członkowie PTE są na bieżąco informowani m.in. o aktualnych ofertach szkoleniowych,
ważnych wydarzeniach, bieżących zmianach przepisów. Dla członków PTE dostępna jest
niewielka biblioteczka zawierająca aktualne materiały szkoleniowe, branżowe publikacje
i biuletyny.

2. Działalność szkoleniowa
Oddział w Wałbrzychu, aby zachować płynność finansową, główny nacisk kładzie
na działalność szkoleniową, która pozwala na bardzo skromne utrzymanie się Oddziału
i jest źródłem przychodu. Niestety sytuacja finansowa PTE w Wałbrzychu jest z roku na
rok coraz gorsza. Zapotrzebowanie na rynku szkoleń maleje i nadal wykazuje tendencję
spadkową. Zdecydowanie zmniejszyło się zainteresowanie szkoleniami odpłatnymi.
Przyczyną takiego stanu jest duża konkurencja na rynku oraz oferta szkoleń bezpłat‑
nych organizowanych np. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy czy
Regionalną Izbę Obrachunkową. Wykładowcy z organizacji publicznych, którzy z nami
współpracują, są jednocześnie zobowiązani przez swoich pracodawców do przeprowa‑
dzania bezpłatnych, ogólnodostępnych wykładów. Klienci zgłaszają nam, że szkolenia
np. w ZUS lub US nie są dla nich wartościowe ze względu na bardzo dużą liczbę uczest‑
ników (odbywają się tzw. „spędy”) oraz bardzo okrojony zakres przekazywanych infor‑
macji. W rzeczywistości osoby pracujące w firmach są bardzo zainteresowane tematami
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organizowanych przez nas szkoleń jednak nie otrzymują zgody od swoich przełożonych
i są przez nich obligowani do udziału w spotkaniach bezpłatnych.
W efekcie doprowadziło to do znacznego zmniejszenia grup szkoleniowych – normą
stała się organizacja szkoleń już dla 6–8 osób. W roku 2017 odnotowaliśmy spadek liczby
uczestników o 51 osób w porównaniu z rokiem 2016. Sukcesywnie zwiększa się również
liczba szkoleń odwołanych ze względu na zbyt niską frekwencję.
Obserwowana na rynku przewaga podaży ofert jednostek zajmujących się działalno‑
ścią szkoleniową w stosunku do zapotrzebowania na te usługi spowodowała konieczność
obniżania cen i stosowania promocji, co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenie
efektów ekonomicznych od zaplanowanych. Tematyka szkoleń jest sukcesywnie poszerzana
zgodnie z potrzebami klientów oraz zmieniającymi się przepisami. Nadal koncentrujemy
się na jedno‑ lub dwudniowych szkoleniach, na które, na naszym terenie, jest największe
zapotrzebowanie.
Do najważniejszych przedsięwzięć PTE w Wałbrzychu realizowanych w 2017 r.
należało:
1. Kontynuacja współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałbrzychu.
Opracowany został program cyklu szkoleniowego dla studentów uczelni nt. otwar‑
cia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zachęcając młodych ludzi kończących
studia i wchodzących na rynek pracy do zakładania własnych firm przekazujemy
im wiedzę z zakresu podatków, prawa pracy, ZUS, ochrony danych osobowych oraz
samodzielnego prowadzenia ksiąg finansowych.
2. Wprowadzenie do realizacji nowych bloków szkoleniowych na temat mobbingu oraz
współpracy ze związkami zawodowymi. Nowy cykl szkoleń odbywa się w formie
spotkań zamkniętych oraz otwartych, dostosowanych do potrzeb firm. Szkolenia
odbywają się przy współpracy z pracownikami z Państwowej Inspekcji Pracy.
3. Realizacja corocznej serii szkoleń i warsztatów, dzięki którym pracownicy służb
finansowych są na bieżąco informowani o zmianach m.in. w prawie podatkowym,
rachunkowości, prawie pracy, ustawie o ubezpieczeniach społecznych. Spotkania te
są dostosowane do rodzaju działalności, w jakiej pracują nasi słuchacze oraz stopnia
wiedzy danym zagadnieniem.
W realizacji zadań szkoleniowych Oddział stale współpracuje z grupą wysokiej rangi
specjalistów‑praktyków (sukcesywnie poszerzana jest baza wykładowców) tj. pracowników
naukowych uczelni, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników ZUS,
US i PIP z Wałbrzycha, Wrocławia, Legnicy, Krakowa, Warszawy, Radomia.
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Szkolenia w 2016 roku przedstawia poniższa tabela:
Temat szkolenia

Liczba szkoleń

Liczba uczestników

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1

12

Podatek VAT

3

45
29

Zamknięcie roku dla jednostek budżetowych

2

Kodeks pracy – wybrane zagadnienia

1

8

ZUS – program Płatnik, IPP, zasiłki, świadczenia, składki, emerytury

2

27

Zamówienia publiczne

2

20

Zamknięcie roku i podatki w instytucjach kultury

1

21

Podatek osobowy od osób prawnych

2

22

Ochrona Danych Osobowych

1

10

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1

9

Procedury finansowo‑księgowe likwidacji gimnazjum

1

17

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1

14

Podatek VAT

4

58

Współpraca z związkami zawodowymi

1

10

RAZEM

19

245

Według założonego planu na rok 2017 nie zrealizowanych zostało 14 szkoleń, które
były odwołane z uwagi na zbyt małą ilość słuchaczy, a dotyczyły takich tematów jak:
• środki trwałe oraz inwentaryzacja,
• podatek od nieruchomości,
• ceny transferowe,
• kodeks spółek handlowych w ujęciu podatkowym,
• urlopy wypoczynkowe,
• umowy w obrocie handlowym,
• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
• kontrola zarządcza.

3. Wydawnictwa
Podobnie jak w latach poprzednich w 2017 r. na każdym szkoleniu uczestnicy otrzy‑
mywali dostosowane tematycznie materiały szkoleniowe opracowane przez każdego
z wykładowców, które były powielane w siedzibie PTE. Jednocześnie materiały te są
bezpłatnie udostępniane członkom PTE.

4. Działalność statutowa
Oddział PTE w Wałbrzychu całą działalność statutową pokrywał ze środków osią‑
gniętych dzięki organizowaniu szkoleń.
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W ramach działalności statutowej w roku 2017 zostało przeszkolonych 30 osób z czę‑
ściową dopłatą. Stosowane były promocje cenowe oraz bonifikaty dla stałych klientów
będących w trudnej sytuacji finansowej.
Wzorem lat ubiegłych kontynuowane było pośrednictwo między odbiorcami szkoleń
a wykładowcami w wyjaśnianiu problemów doprowadzając do konsultacji zaintereso‑
wanych.

5. Posiedzenia Zarządu Oddziału
W roku 2016 odbyły się 2 posiedzenia Zarządu oraz 1 posiedzenie Komisji Rewi‑
zyjnej.
Tematem posiedzeń wymienionych organów m
 .in. było:
• omówienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działal‑
ności Oddziału za rok ubiegły,
• omówienie stale pogarszającej się sytuacji finansowej Oddziału,
• podjęcie stosownych uchwał.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Wałbrzychu
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela A
2016

2017

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy

–
–

–
–

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

23
296

19
235

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

a) liczba
b) nakład

–
–

–
–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................

–

–

1
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2016

2017

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

nie

nie

1

Wyszczególnienie

Tabela B

4

Inne (proszę podać jakie) ........................................

–

–

5

Członkowie
b) wspierający

27
–

27
–
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21. Oddział PTE we Wrocławiu

21.

Oddział PTE we Wrocławiu

1. Konferencje
1.1. II ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Społeczne
Gospodarowanie” WROCŁAW – 31 marca 2017 r.
W konferencji udział wzięło 38 osób, podczas dwóch sesji wygłoszonych zostało
14 referatów.
• Sesja I: Gospodarowanie podmiotów społecznych:
1. Gospodarowanie podmiotów trzeciego sektora w Polsce
2. Hybrydowe podmioty gospodarki społecznej w Polsce – współdziałanie między
sektorowe
3. Międzynarodowe działania podmiotów gospodarki społecznej
• Sesja II: Bieda, ubóstwo, nierówności
1. Bieda, ubóstwo, nierówności – ujęcia opisowe
2. Bieda, ubóstwo, nierówności – ujęcia ekonomiczne, społeczne i polityczne
3. Działania na rzecz eliminowania biedy i zmniejszania nierówności.
Efektem konferencji jest publikacja naukowa pt. Społeczne gospodarowanie, „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 492/2017, ISSN 1899-3192,
e‑ISSN 2392-0041; 10 pkt. wg listy MNiSW.
1.2. V Ogólnopolska Konferencja Plakatowa pt. „M arketing
i Zarządzanie” – Wrocław, grudzień 2017 r.
Konferencja zorganizowana przez Katedrę Podstaw Marketingu, Wydziału Nauk Eko‑
nomicznych, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i PTE O. Wrocław . Wydarzenie
było okazją do prezentacji plakatów z wynikami badań naukowych, wymiany doświadczeń,
poglądów i dyskusji w szeroko rozumianej tematyce marketingu i zarządzania.
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2. Cykliczne „Spotkania w Domu Ekonomisty”
1. 21 czerwca 2017 r. – wykład pt. „Jak to jest z 1% podatku” wygłosiła prezes wrocław‑
skiego oddziału PTE prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz – Rak z Katedry Podstaw
Marketingu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2. 6 grudnia 2017 r. – wykład pt. „Nowa filozofia oaz podatkowych” wygłosiła dr Elżbieta
Mirecka‑adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

3. Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
1. XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pt. „Państwo a gospodarka” – w zawodach
szkolnych I stopnia wzięło udział 729 uczniów z 60 szkół ponadgimnazjalnych z wo‑
jewództwa dolnośląskiego. Do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 77 osób.
1 marca 2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie wrocławskiego Zarządu PTE z grupą
uczniów zakwalifikowanych do zawodów centralnych XXX OWE i ich opiekunami.
W spotkaniu udział wziął prorektor UE prof. dr hab. E.Cibis. Uniwersytet Ekono‑
miczny ufundował nagrody rzeczowe a wrocławski Zarząd PTE nagrody książ‑
kowe
2. XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej nt. „Wyzwania współczesnego rynku pracy”
do zawodów okręgowych zostało zakwalifikowanych 85 uczniów.

4. Konkursy
•

XX edycja Konkursu im. W. Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk
ekonomicznych – na konkursu wpłynęło 10 prac magisterskich. Obecnie zgodnie
z Regulaminem Konkursu prace zostały przekazane do recenzji.

5. Koła działające przy wrocławskiem Oddziale PTE
5.1. Koło Ekonomistów Rolnych
1. Członkowie koła uczestniczyli aktywnie w seminariach naukowych Instytutu Nauk
Ekonomicznych i Społecznych prezentując swoje wyniki badań naukowych.
2. Uczestniczyli aktywnie w konferencjach naukowych.
3. Członkowie Koła Ekonomistów Rolnych są opiekunami Studenckich Kół Naukowych:
Koła Analiz Rynkowych oraz Koła Nauk Ekonomicznych i Społecznych I NES.

6. Pozostałe informacje
1. W 2017 r. odbyło się 27 posiedzeń Zarządu i Prezydium Zarządu Wrocławskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
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2. 17 października 2017 r. prof. dr hab. B. Klimczak zrezygnowała z funkcji wiceprezesa
wrocławskiego oddziału PTE.
Członkowie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego uczest‑
niczyli w pracach Zarządu Krajowego:
• prof. dr hab. Bogusław Fiedor – wiceprezes Zarządu Krajowego PTE, członek Rady
Naukowej, członek sądu konkursowego nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicz‑
nego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2016 r.,
• prof. dr hab. Bożena Klimczak – członek Rady Naukowej PTE, członek sądu kon‑
kursowego nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda
Lipińskiego w 2016 r.,
• prof. dr hab. Witold Kwaśnicki – członek Zarządu Krajowego, członek Rady Nauko‑
wej PTE, członek sądu konkursowego nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2016 r.,
• prof. dr hab. Mirosława Kwiecień – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej,
• prof. dr hab. Andrzej Matysiak – członek Rady Naukowej PTE, członek Sądu Kon‑
kursowego na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE we Wrocławiu
Lp.

2016

2017

Konferencje

liczba
uczestnicy

3
150

3
220

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

3
120

3
120

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

1
100

1
150

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
2016 r.
– Konkurs im. W. Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk
ekonomicznych
– II etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 2017 r.
– Konkurs im. W. Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk
ekonomicznych
– II etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

1

Wyszczególnienie

Tabela A

15 prac
77
10 prac
88
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2016

2017

Koła

2

1

2

Kluby

–

–

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa?
(proszę wpisać tak z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

nie

nie

1

Wyszczególnienie

Tabela B

4

Inne (proszę podać jakie) ........................................

5

Członkowie
b) wspierający

130

a) zwyczajni

–

–

100
–

55
–
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22.

Oddział PTE w Zielonej Górze

Wstęp
Rok 2017 był dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze rokiem
intensywnej pracy i znaczących wydarzeń:
• całoroczna realizacja projektu edukacyjnego Świat Nauki (www.projektsn.pl),
• wydanie dwóch kolejnych Zeszytów Naukowych PTE w Zielonej Górze oraz wdra‑
żanie systemu zarządzania czasopismem naukowym w ramach grantu MNiSzW
(www.journal.ptezg.pl),
• zorganizowanie dwóch konferencji naukowych: „Wyzwania rozwoju miast” i „Wy‑
zwania współczesnego rynku pracy” (www.konferencja.ptezg.pl),
• podpisanie z Parkiem Naukowo‑Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego
umowy o organizację zajęć w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodo‑
wego”.
Wszystkie te działania były efektem wielomiesięcznej pracy przygotowawczej i or‑
ganizacyjnej – oraz co ważne, zakończyły się sukcesem.

1. Władze PTE w Zielonej Górze, kadencja 2015–2020 r.
•
•
•
•
•

Zarząd Oddziału:
prezes: prof. Bogdan Ślusarz,
wiceprezesi: Roman Fedak, dr Paweł Kużdowicz,
sekretarz: Adam Leżański,
członkowie prezydium: dr Jerzy Kaźmierczyk, Stefan Ogrodowicz, dr Izabela Wo‑
jewoda,
członkowie Zarządu: Irena Bartkowiak, dr Zbigniew Binek, prof. Wiesław Danielak,
dr Marcin Garbat, Józef Grzelak, dr Zbigniew Hałaj, Renata Hołysz, dr Anna Ło‑
ś‑Tomiak, Piotr Maksymczak, Donat Marcin Pieniążek, Maria Rekusz, Jan Tumiński,
Henryk Wierzbicki, dr Joanna Wyrwa.
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•
•

•
•

Komisja Rewizyjna:
przewodnicząca: dr Maria A.Paszkowicz,
członkowie: Romana Adamczak, Jadwiga Kopij, dr Dorota Kużdowicz, Jadwiga
Wnęk.
W 2017 roku odbyły się wszystkie zaplanowane posiedzenia władz Towarzystwa:
Prezydium Zarządu: 10 marca, 27 kwietnia, 25 października, 14 grudnia,
Zarząd: 10 marca, 14 grudnia.

Zielonogórskie PTE liczy na koniec 2017 roku 200 członków (wzrost o 2 osoby).
Rok 2017 zakończył się stratą. Było to efektem malejących przychodów ze szkoleń
oraz wzrostu kosztów administracyjnych. Zwiększonych wydatków nie zrównoważyło
jeszcze dofinansowanie z realizowanego projektu unijnego, głównie z powodu rozliczania
się w drodze refundacji. Należy w tej mierze oczekiwać zdecydowanej poprawy w roku
kolejnym. Przychody z wynajmu zostały utrzymane na tym samym poziomie, co w latach
ubiegłych. Kontynuowane jest lokowanie rezerw pieniężnych w bezpieczne produkty
finansowe. Wartość rezerw zapewnia ciągłość działalności stowarzyszenia.

2. Najważniejsze wydarzenia 2017 roku
•

•

•

•

styczeń:
–– dwudniowe warsztaty dla olimpijczyków.
–– organizacja zawodów okręgowych XXX OWE (udział wzięło 46 uczniów
z 12 szkół).
–– start zajęć w projekcie: Świat Nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zie‑
lonogórskiego MOF – RPO Lubuskie 2020 – Działanie 8.2.3,
marzec:
–– posiedzenie Zarządu Oddziału – przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016
rok,
–– czterodniowe warsztaty dla olimpijczyków,
–– zawody centralne XXX OWE – 5 uczestników z Zielonej Góry (5 finalistów),
maj:
–– uroczyste zakończenie XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – w Palmiarni
Zielonogórskiej,
–– Konferencja pt. Wyzwania Rozwoju Miast – Łączenie samorządów lokalnych,
Budżet obywatelski (organizowana wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji
Uniwersytetu Zielonogórskiego),
wrzesień:
–– start XXXI edycji Olimpiady (hasło: „Wyzwania współczesnego rynku pracy”) –
spotkania promujące w zielonogórskim I Liceum Ogólnokształcącym,
–– wydanie 6. numeru Zeszytów Naukowych PTE w Zielonej Górze,
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•
•

•

październik:
–– dwudniowe wykłady dla uczestników zawodów szkolnych X
 XXI OWE,
listopad:
–– organizacja zawodów szkolnych X XXI OWE (uczestnicy: 450 uczniów
z 29 szkół),
–– III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania współczesnego rynku
pracy,
grudzień:
–– podpisanie umowy o realizację projektu edukacyjnego „Modernizacja kształcenia
zawodowego w Mieście Zielona Góra” – RPO Lubuskie 2020 – Działanie 8.4.1,
–– wydanie publikacji: Wyzwania rozwoju miast (poruszającej tematykę łączenia
samorządów lokalnych i budżetu obywatelskiego) oraz Osoby z niepełnospraw‑
nościami w polityce społecznej Tom 2.

3. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
•
•

Komitet OWE w Zielonej Górze:
–– przewodniczący: dr P. Kużdowicz,
–– sekretarz: Beata Rydzio,
Jury OWE w Zielonej Górze:
–– przewodniczący: prof. B. Ślusarz,
–– członkowie: dr J. Kaźmierczyk, J. Kopij, dr M.A. Paszkowicz, Jan Rewers.

W roku 2017 zakończyła się jubileuszowa XXX edycja Olimpiady (temat wiodący:
„Państwo a gospodarka”). Pięcioro naszych uczestników zdobyło tytuł finalisty. Wszy‑
scy reprezentowali zielonogórskie I LO. Łączna liczba laureatów i finalistów z Okręgu
Lubuskiego wzrosła więc do 244 (po 30 edycjach).
Uroczyste zakończenie XXX edycji Olimpiady w Okręgu Lubuskim odbyło się
w maju, w Palmiarni Zielonogórskiej. Członkowie władz PTE oraz przedstawiciele spon‑
sorów wręczyli olimpijczykom, opiekunowi naukowemu i dyrektorowi szkoły nagrody
pieniężne oraz upominki rzeczowe. Głównym sponsorem uroczystości była kolejny raz
firma PGNiG.
•
•
•

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej:
etap szkolny:
–– 488 uczniów (34 szkoły)
etap okręgowy:
–– 46 uczniów (12 szkół),
etap centralny:
–– 5 uczniów (1 szkoła).
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Temat rozpoczętej w drugiej połowie 2017 r. XXXI edycji Olimpiady brzmi: „Wy‑
zwania współczesnego rynku pracy”. Promocja tej edycji zaczęła się tradycyjnie we
wrześniu – spotkaniem informacyjnym dla uczniów – zorganizowanym w I Liceum
Ogólnokształcącym w Zielonej Górze. W listopadowych zawodach szkolnych wystar‑
towało 450 uczniów z 29 szkół. Do etapu okręgowego awansowało 56 uczniów, a więc
znacznie więcej niż w roku poprzednim (46).
•
•

Przebieg XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:
etap szkolny:
–– 450 uczniów (29 szkół),
etap okręgowy:
–– 56 uczniów (16 szkół).

4. Konferencje
•

•

Wyzwania Rozwoju Miast – Łączenie samorządów lokalnych, Budżet obywatelski –
17 maja 2017 r.:
–– uczestnicy konferencji: naukowcy i przedstawiciele władz samorządowych z Pol‑
ski,
–– partnerzy: PTE, Uniwersytet Zielonogórski, Miasto Zielona Góra,
–– organizacje wspierające: Zrzeszenie Gmin Woj. Lubuskiego, Zielonogórska Rada
Działalności Pożytku Publicznego, Związek Miast Polskich.
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Wyzwania współczesnego rynku pracy
(tematyka konferencji zgodna z hasłem przewodnim bieżącej edycji OWE) – 30 li‑
stopada – 1 grudnia 2017 r.:
–– uczestnicy konferencji: naukowcy z Polski i zagranicy, studenci UZ, uczniowie
i nauczyciele z lubuskich szkół ponadgimnazjalnych,
–– partnerzy: PTE, Uniwersytet Zielonogórski,
–– patronaty honorowe: marszałek woj. lubuskiego, prezydent miasta, rektor UZ.

Przewodniczącym Rady Naukowej obu konferencji był prof. B.Ślusarz, a odbyły się
one w Auli Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego. O randze naszych konferencji
świadczy fakt, że ponownie znaczącego wsparcia udzielił im prezydent Zielonej Góry.

5. Projekty
Był to pierwszy, pełny rok realizacji partnerskiego projektu edukacyjnego „Świat
Nauki” (www.projektsn.pl). W tym czasie wzięło w nim udział 17 tys. uczniów ze 100
szkół, a wartość działań projektowych to kwota 2 mln.zł. Liderem projektu jest zielono‑
górskie PTE. Działania projektowe są zaplanowane do 2023 roku.
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W grudniu podpisaliśmy umowę na wykonanie zadania edukacyjnego w projekcie:
„Modernizacja kształcenia zawodowego” – adresowanym do uczniów zielonogórskich
techników. Projekt potrwa 5 lat i obejmie ok. 5 tys. uczniów. Liderem projektu jest Miasto
Zielona Góra.

6. Działalność szkoleniowa
•
•
•

2015:
–– 30 szkoleń, 338 słuchaczy,
2016:
–– 19, szkoleń, 252 słuchaczy,
2017:
–– 9 szkoleń, 86 słuchaczy.

Płytki, lokalny rynek szkoleniowy oraz ukierunkowanie podstawowej działalności na
projekty edukacyjne dla młodzieży, spowodowały znaczące zmniejszenie liczby organi‑
zowanych przez nas seminariów i kursów. W najbliższym czasie zakłada się kontynuację
działalności szkoleniowej.

7. Wydawnictwa
•
•

Zespół redakcyjny „Zeszytów Naukowych”:
redaktor naczelny: prof. B.Ślusarz,
redaktorzy tematyczni: dr inż.Anetta Barska, dr Janina Jędrzejczak‑Gas, dr J.Kaź‑
mierczyk, dr M.A.Paszkowicz, dr J.Wyrwa

W 2017 roku wydano drukiem szósty numer „Zeszytów Naukowych Polskiego To‑
warzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze”. Numer siódmy został zaś opublikowany
w Internecie. Są one dostępne na: www.journal.ptezg.pl.
Podniesienie poziomu jakościowego wydawanego czasopisma („Zeszyty Naukowe)”
stało się możliwe dzięki pozyskaniu grantu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dzięki grantowi sfinansowano: zakup numerów DOI, tłumaczenia artykułów na język
angielski oraz opracowanie informatycznego systemu administrowania pracami redak‑
cyjnymi (aktualnie w fazie testów).
W grudniu wydaliśmy publikację „Wyzwania Rozwoju Miast” – składającą się z dwóch
części: Łączenie Samorządów Lokalnych i Budżet Obywatelski. Również w grudniu –
byliśmy współwydawcą książki Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej
Tom 2.
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8. Internet
Naszą wiodącą stroną internetową jest www.ptezg.pl. Oprócz niej prowadzimy wi‑
tryny:
• www.journal.ptezg.pl – Zeszytów Naukowych PTE w Zielonej Górze,
• www.konferencja.ptezg.pl – cyklu konferencji naukowych,
• www.projektsn.pl – projektu „Świat Nauki”.

9. PTE w mediach
Towarzystwo jest obecne co roku w lokalnych mediach, głównie przy następujących
okazjach:
• Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (zawody okręgowe oraz uroczystość zakończenia
edycji),
• konferencje naukowe (współorganizowane z Miastem Zielona Góra oraz Uniwer‑
sytetem).
W minionym roku mówili i pisali o nas: Radio Zielona Góra (www.rzg.pl), TVP
Gorzów (www.gorzow.tvp.pl), Gazeta Lubuska (www.gazetalubuska.pl) oraz portale:
www.lubuskie.pl oraz www.zielonagora.pl.

10. Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu (SAUE)
Stan liczebny Stowarzyszenia nie zmienił się – liczy ono 18 członków.
W 2017 roku zorganizowało 8 spotkań – m.in. z posłem Pawłem Pudłowskim (również
absolwentem UEP). Spotkania odbywają się tradycyjnie w Domu Ekonomisty.
Stowarzyszenie utrzymuje stałe kontakty z Uniwersytetem Ekonomicznym w Po‑
znaniu, zarówno poprzez uczestnictwo w uroczystościach organizowanych na uczelni,
jak i poprzez wizyty przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego, zapraszanych przez
SAUE do Zielonej Góry. Znacząca liczba członków Stowarzyszenia należy również do
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Działalność SAUE finansowana jest ze składek członkowskich.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Zielonej Górze
Lp.

2016

2017

Konferencje

liczba
uczestnicy

2
175

3
21

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

20
219

9
86

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

2
22

1
25

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

2
400

5
620

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................

–

–

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2016

2017

1

Koła

1

1

2

Kluby

1

1

3

Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak
z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie)

–

–

4

Inne (proszę podać jakie) ........................................

–

–

5

Członkowie
b) wspierający

198
(117k+81m)

200
118k+82m

a) zwyczajni
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