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INFORMACJE OGÓLNE
1. Informacje ogólne o stowarzyszeniu
Nazwa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Siedziba Zarządu Krajowego PTE: ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa
Data wpisu w KRS: 14.03.2002
Numer KRS: 0000099464
Numer REGON: 007022016
W skład PTE wchodzą 24 samodzielne Oddziały.
Wykaz członków władz PTE – przedstawiono w załączniku nr 6.1.
Wykaz uchwał Zarządu Krajowego i Prezydium Zarządu Krajowego – przedstawiono w załączniku nr 6.4.

2. Cele statutowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego:
krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk
ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku,
podnoszenie kwalifikacji ekonomistów,
kształcenie ustawiczne nauczycieli przedmiotów ekonomicznych,
inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju kraju, w sposób przyjazny środowisku naturalnemu,
upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie,
obrona interesów zawodowych ekonomistów,
integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę jak
i działalność gospodarczą.

3. Zasady, formy i zakres dzia³alnoœci statutowej
Towarzystwo realizuje swoje cele głównie przez:
1) organizowanie i współorganizowanie zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów,
2) prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy ekonomicznej,
3) wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji teoretycznych
i zawodowych w tym czasopisma naukowego „Ekonomista” oraz propagowanie
wiedzy ekonomicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu,
4) organizowanie we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
5) prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej,
6) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz przyznawanie nagród za
wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych i we wdrażaniu efektywnych
metod gospodarowania,
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7) opracowywanie ocen i ekspertyz ekonomicznych oraz współdziałanie z samorządami, administracją państwową i gospodarczą, a także z innymi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi szerzeniem rzetelnej wiedzy o potrzebach, możliwych rozwiązaniach oraz o zagrożeniach gospodarczych,
8) zakładanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych, studiów
podyplomowych oraz placówek naukowo-badawczych o profilu ekonomicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) uczestniczenie w opracowywaniu i unowocześnianiu programów nauczania
i szkolenia w zakresie problematyki ekonomicznej, a także w ich upowszechnianiu,
10) propagowanie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie,
11) zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, czytelni i bibliotek
oraz sekcji zainteresowań,
12) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz
innymi organizacjami i instytucjami.

4. Informacja o dzia³alnoœci gospodarczej Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, zarówno na szczeblu krajowym jak i w Oddziałach, prowadzi działalność gospodarczą, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 29 grudnia 2003 r.
Pełny zakres działalności gospodarczej prowadzonej w Towarzystwie został
określony w statucie; w poszczególnych jednostkach jest on znacznie zróżnicowany i określany przez władze danej jednostki.
Działalność gospodarcza Zarządu Krajowego PTE obejmuje następujące główne
formy:
– publikowanie książek,
– wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
– sprzedaż detaliczna książek,
– wynajem nieruchomości na własny rachunek,
– kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
– działalność organizacji profesjonalnych.
Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na działalność
statutową.

8

sprawozdanie_PTE 2008.qxd

4/14/09

2:34 PM

Page 9

WPROWADZENIE
Władze Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2008 r. pracowały w składzie
wybranym przez XIX Zjazd Krajowy (skład osobowy władz krajowych – Zarząd Krajowy, Krajowa Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński oraz Rada Naukowa – stanowi
załącznik nr 1 do sprawozdania). Najistotniejsze problemy oraz wytyczne dla działalności Towarzystwa na najbliższą kadencję władz zostały zawarte w uchwale programowej Zjazdu (uchwała stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania). W okresie
sprawozdawczym Zarząd Krajowy i jego Prezydium pod kierunkiem prof. Elżbiety
Mączyńskiej, prezesa PTE, podejmowały różnorodne działania naukowe, popularyzatorskie, edukacyjne i organizacyjne w Towarzystwie realizując zadania zawarte
w Uchwale Programowej Zjazdu.
Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2008 r., (charakteryzowanych w dalszych punktach sprawozdania), należy wymienić następujące:
l Upowszechnianie dorobku VIII Kongresu Ekonomistów Polskich
Po wielkim przedsięwzięciu PTE, jakim był VIII Kongres Ekonomistów Polskich
obradujący pod hasłem „Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju” w dniach 29 i 30 listopada 2007 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, podjęto działania służące upowszechnianiu dorobku Kongresu. Przede wszystkim podjęto prace nad wydaniem tomów pokongresowych: 8 tomów odpowiadających sesjom kongresowym oraz jeden tom – sesja plenarna – w języku angielskim. Wystąpiono do sponsorów o środki finansowe na to wydawnictwo, w tym do Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszystkie tomy są potrójnie recenzowane przez
dwóch recenzentów całości, a dodatkowo do każdego tomu przygotowywana jest
recenzja wydawnicza. Planowany termin wydania – sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych w 2008 i 2009 r.
Debata kongresowa jest kontynuowana w formie konferencji i seminariów pokongresowych. W formie internetowej opublikowane zostały podsumowania dokonane
przez przewodniczących sesji kongresowych. Treść tych opracowań była przedstawiana także w Biuletynach PTE, była tematem rozmów redakcyjnych prezentowanych na łamach „Nowego Życia Gospodarczego” i innych periodyków oraz została
zamieszczona na stronie internetowej www. pte. pl (szerzej o pracach pokongresowych w pkt. 1.1 sprawozdania).
l Program konwersatoriów „Czwartki u Ekonomistów” – zapoczątkowany
w 2006 r. utrwalił się jako interesująca forma spotkań popularno-naukowych środowiska ekonomistów z przedstawicielami innych środowisk opiniotwórczych –
dziennikarzami, przedstawicielami rządu, polityki czy też osobistościami świata
nauki i kultury. O dużym zainteresowaniu „Czwartkami” świadczy coraz większa
liczba ich uczestników. Zapisy stenograficzne debat Konwersatorium zamieszczane są na stronie internetowej PTE www. pte. pl, co znacznie poszerza krąg odbiorców-czytelników oraz dyskutantów.
l Forum Myśli Strategicznej – przedsięwzięcie to zostało zainaugurowane
z początkiem 2008 roku wspólnie z Polskim Towarzystwem Współpracy z Klu-
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bem Rzymskim. Rozwinięcie tej współpracy zaowocowało m. in. konferencją
międzynarodową nt Poland and Regions – The Perspectives of development in the XXI Century – zorganizowaną 24–25 października 2008 r. przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Rzymski oraz Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne. Forum zostało powołane jako wyraz zaniepokojenia środowiska PTE zanikaniem kultury myślenia strategicznego i brakiem długookresowych strategii rozwoju kraju a także brakiem w Polsce instytucji stanowiących
intelektualno-analityczno-badawcze wsparcie dla decydentów na różnych
szczeblach gospodarczo-rządowych i prawodawczych. Marginalizacja programowania strategicznego jest tym bardziej niebezpieczna, że świat i Polska
stają wobec trudnych wyzwań i trudnych do rozwiązania, nawarstwiających
się problemów. Znalazło to wyraz na Forum poprzez debatę i publikacje na
temat „Węzłów gordyjskich XXI w.”
Pozyskiwanie wielu prominentnych prelegentów, znawców teorii i praktyki,
reprezentujących różne środowiska ekonomiczne, bankowe, finansowe, biznesowe i inne. Udało się pozyskać wielu nowych prelegentów, m. in. dzięki zwiększeniu liczby organizowanych konferencji i seminariów naukowych (dla porównania w 2007 r. na szczeblu krajowym zorganizowano 16 konferencji i seminariów, natomiast w 2008 – 28).
Nawiązywanie i intensyfikowanie współpracy z ekonomistami polskimi za
granicą; Dzięki zamieszczeniu na stronie internetowej PTE specjalnego bloku „Ekonomiści polscy w świecie”, rozwijana jest informacja o takich osobach i ich dokonaniach. Dzięki temu, że kilku ekonomistów z zagranicy
uczestniczyło w VIII Kongresie Ekonomistów Polskich, kontakty PTE z zagranicą wyraźnie ożywiły się.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – to niezwykle ważne, przede wszystkim
edukacyjne, statutowe zadanie w działalności PTE, realizowane jest od 22 lat
przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie to przyczynia się do rozwijania zainteresowań uczniów wiedzą ekonomiczną, a także
jest wypróbowanym, sprawdzonym poprzez wieloletnią tradycję, sposobem
upowszechniania wiedzy w tym zakresie. W roku sprawozdawczym na podkreślenie zasługują zwłaszcza następujące ważne przedsięwzięcia związane
z Olimpiadą, a mianowicie konferencja naukowa nt. „Inwestowanie w kapitał
ludzki”, wieńcząca Jubileusz XX-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
(7 marca 2008 r.) oraz przeprowadzenie finałów XXI OWE i uruchomienie XXII
edycji. Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej poświęcony został osobny rozdział
w dalszej części sprawozdania.
Jubileusze w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym (obchodzone w 2008 r.).:
n Jubileusz 90-lecia Urodzin Profesora Adama Szeworskiego – wieloletniego
wykładowcy i naukowca związanego z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, redaktora dzieł zebranych Michała Kaleckiego, tłumacza kilkunastu książek z ekonomii. Uroczystość Jubileuszowa, którą współorganizowało PTE, odbyła się 11 stycznia 2008 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.
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n Jubileusz 90-lecia Urodzin Profesora Jana Lipińskiego – wybitnego ekonomisty, honorowego przewodniczącego Rady Naukowej PTE. Uroczystość odbyła się 20 listopada 2008 r. w Zarządzie Krajowym z udziałem licznego grona
ekonomistów i przedstawicieli Oddziałów PTE. Dla uczczenia 90-lecia Profesora Jana Lipińskiego wydano publikację pt. O kształtowaniu ładu gospodarczego pod red. naukową Elżbiety Mączyńskiej i Zdzisława Sadowskiego – recenzent – prof. Tadeusz Kowalik.
Uroczystości jubileuszowe odbywały się również w Oddziałach PTE i uczestniczyli w nich także prezes i wiceprezesi ZKPTE:
n w Poznaniu: uroczyste obchody jubileuszu 85-lecia urodzin prof. Wacława Wilczyńskiego – cenionego ekonomisty, związanego z Akademią Ekonomiczną
w Poznaniu;
n w Katowicach – 60-lecie Oddziału PTE;
n we Wrocławiu – 60-lecie Oddziału;
Wszystkie te wydarzenia jubileuszowe zostały przedstawione w sprawozdaniach poszczególnych Oddziałów, a niektóre z nich na łamach Biuletynu PTE.
W ramach działalności statutowej w 2008 r. podejmowano szereg innych przedsięwzięć, wśród których można wymienić następujące:
l W zakresie współpracy PTE z zagranicą – kontynuowanie działań inicjujących
i informujących o możliwościach uczestnictwa w wydarzeniach naukowych za
granicą, podejmowanych przez prof. Stanisława Rudolfa, wiceprezesa PTE. Nasi
przedstawiciele uczestniczyli w ważnych konferencjach zagranicznych: prof. S.
Rudolf. w Istambule w dniach 25-29 czerwca 2008 r. w XV Światowym Kongresie
International Economic Association (IEA); prof. Elżbieta Mączyńska i prof. Stanisław Rudolf w 19. konferencji Congress of Political Economists International (COPE, która odbyła się w dniach 11–19 lipca 2008 r. w New Dehli. Więcej informacji
o różnych formach poszerzania kontaktów zagranicznych naszego Towarzystwa
przedstawiono w dalszej części sprawozdania, a także w „Biuletynie PTE” nr
4/2008.
l Działalność wydawnicza – wydano trzy publikacje:
n Gabriel Temkin – Dyskusje o gospodarce socjalistycznej – Marks-Lange-Mises-Hayek'; recenzent – prof. Tadeusz Kowalik
n Sektor finansowy – dylematy i kierunki rozwoju, pod red. naukową Stanisława
Rudolfa (tom pokongresowy); recenzentki serii: Zofia Dach, Eulalia
Skawińska, recenzentka tomu: Monika Marcinkowska
n O kształtowaniu ładu gospodarczego, pod red. naukową Elżbiety Mączyńskiej
i Zdzisława Sadowskiego (książka wydana dla uczczenia 90-lecia profesora
Jana Lipińskiego). – recenzent, prof. Tadeusz Kowalik
Szerszej na temat działalności wydawniczej – w dalszej części sprawozdania.
l Nowe formy aktywizacji członków – rozwinięcie form klubowych:
– intensyfikacja działalności Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie
Krajowym PTE, w tym kontynuowanie comiesięcznych otwartych seminariów
merytorycznych;
– kontynuowanie działalności Klubu Olimpijczyka;

11

sprawozdanie_PTE 2008.qxd

4/14/09

2:34 PM

Page 12

Sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowego PTE w 2008 roku

– ukonstytuowanie się Koła PTE zrzeszających członków zwyczajnych przy Zarządzie Krajowym;
l Współpraca PTE z mediami:
– Rok 2008 cechuje znaczna intensyfikacja współpracy na linii PTE – media, co
ma przede wszystkim związek z zoorganizowaniem w końcu listopada 2007 r.
VIII Kongresu Ekonomistów Polskich. Kongres spotkał się z zainteresowaniem
licznych mediów (radiowych, telewizyjnych, internetowych, prasowych itp.) zaowocuje to kontynuowaniem kontaktów i coraz liczniejszym udziałem mediów
m.in. w „Czwartkach u Ekonomistów”, konferencjach i seminariach organizowanych przez PTE;
– opublikowane zostały liczne artykuły i wypowiedzi przedstawicieli PTE na łamach czasopism oraz udzielano wywiadów dla stacji radiowych i telewizyjnych; niektóre z wypowiedzi zostały zaprezentowane na stronie: http: //www.
pte. pl/323_kongres_w_mediach. html;
– kontynuowana była współpraca prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezesa PTE oraz
innych przedstawicieli Towarzystwa – w ramach grupy ekspertów „Nowego Życia Gospodarczego”, co m.in. znajduje odzwierciedlenie w dyskusjach redakcyjnych na tematy społeczno-gospodarcze kraju.
l Działalność ukierunkowana na pozyskiwanie środków finansowych (dotacji)
wspierających działalność statutową PTE:
W 2008 roku podejmowano działania mające na celu wsparcie działalności statutowej poprzez pozyskiwanie środków finansowych (dotacji krajowych oraz funduszy unijnych) w ramach ogłaszanych konkursów.
Z uwagi na długie procedury oceny wniosków nieznane są jeszcze wyniki
wszystkich konkursów, dlatego też poniżej zaprezentowana jest lista złożonych
wniosków, z uwzględnieniem etapu prac:
1. Wniosek o udzielenie dotacji na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytku. Wniosek złożony do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków – trwają
procedury oceny wniosku.
2. Wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Kreatywne szkolenia-dynamiczny
rozwój Mazowsza”, wniosek złożony przez firmę EUROGRUPA w partnerstwie
z PTE w odpowiedzi na konkurs z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw” – wniosek uzyskał wynik pozytywny i zakwalifikował się do dofinansowania, lecz z uwagi na wyczerpanie alokacji nie będzie
realizowany.
3. Wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Przedsiębiorczość akademicka-skuteczny transfer wiedzy”, wniosek złożony przez PTE w partnerstwie z Oddziałem PTE w Bydgoszczy w odpowiedzi na konkurs z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” – wniosek uzyskał wynik pozytywny i zakwalifikował
się do dofinansowania, trwają procedury związane z podpisaniem umowy (kwota dofinansowania: 620 313,42 zł).
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4. Wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Więcej praktyki, czyli pomoc w
rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych uczniów', wniosek złożony
przez PTE w odpowiedzi na konkurs z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet III, Poddziałanie 3.4.3 „Upowszechnienie uczenia się
przez całe życie – projekty konkursowe” – wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania.
5. Wniosek o przyznanie dotacji w ramach Konkursu Dotacji organizowanego
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z działania: Pomoc Techniczna.
Projekt pt.: 'Eksperckie badania na temat Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 i ich upublicznianie w ramach Konwersatorium „Czwartki u Ekonomistów” – wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania.
6. Wniosek o finansowanie działalności wspomagającej badania, zadania wydawnicze, wniosek złożony do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na
wydanie publikacji pokongresowych – trwają procedury oceny wniosku.
7. Wniosek o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej. Wniosek złożony do NBP na dofinansowanie XXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – wniosek uzyskał pozytywną opinię, umowa została podpisana i trwa
realizacja projektu (kwota dofinansowania: 83 000,00 zł).
8. Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia: XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej pt. „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania” – wniosek uzyskał pozytywną opinię, umowa została podpisana i trwa
realizacja projektu (kwota dofinansowania: 256 400,00 zł).
9. Wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Nowoczesny, otwarty program nauczania w obszarze nauk ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych”,
wniosek złożony do Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga – trwają
procedury oceny wniosku.
l Projekt modernizacji Warszawskiego Domu Ekonomisty PTE – w szczególności:
– po uzyskaniu od Konserwatora Zabytków wytycznych konserwatorskich dla
kompleksowej modernizacji Warszawskiego Domu Ekonomisty podjęto prace
przygotowawcze, w tym podjęto starania o pozyskanie środków finansowych
na częściowe dofinansowanie prac remontowych w budynku;
– kontynuowana jest modernizacja infrastruktury i wyposażenia Biura Zarządu
Krajowego;
– prowadzona jest aktywną polityka w sprawie wykorzystania powierzchni lokalowych pod wynajem w budynku Domu Ekonomisty, co przynosi wymierne rezultaty finansowe.
(Szerzej na ten temat w pkt. 3. sprawozdania);
Informacje o wymienionych oraz innych przedsięwzięciach zrealizowanych
w 2008 r. na szczeblu krajowym, jak i w Oddziałach były sukcesywnie zamieszczane w kolejnych edycjach 'Biuletynu PTE. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono realizację programu działalności statutowej Zarządu Krajowego PTE w 2008 roku, według tematycznego ujęcia realizowanej działalności.
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2008 roku
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składa się z dwóch części: Sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego PTE oraz
Sprawozdań Oddziałów PTE.
W części I zaprezentowano realizację programu działalności merytorycznej
w 2008 r. na szczeblu krajowym PTE, w tym udział poszczególnych organów, jednostek i zespołów szczebla krajowego w realizacji tego programu. Ponadto, dla zilustrowania dorobku całego Towarzystwa, w tej części sprawozdania zamieszczono
dane liczbowe charakteryzujące podstawowe dziedziny i formy aktywności podejmowanej przez Oddziały PTE.
W części II zaprezentowano dorobek Oddziałów Towarzystwa, zamieszczając
w niej sprawozdania poszczególnych Oddziałów, nadesłane do Zarządu Krajowego PTE.
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1.
REALIZACJA PROGRAMU
DZIA£ALNOŒCI STATUTOWEJ
ZARZ¥DU KRAJOWEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
EKONOMICZNEGO W 2008 R.
1.1. Upowszechnianie dorobku VIII Kongresu Ekonomistów Polskich
VIII Kongres Ekonomistów Polskich odbył się w dniach 29 i 30 listopada 2007 r.
w Warszawie (w Pałacu Kultury i Nauki) pod hasłem „Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju”. W 2008 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
podjęło działania ukierunkowane na przedstawienie dorobku Kongresu. Dla możliwie najszerszego upowszechnienie dorobku Kongresu zamieszczono na stronie internetowej PTE www. pte. pl stenogramy z sesji kongresowych, podsumowania
opracowane przez przewodniczących sesji, a także inne materiały (referaty, wypowiedzi, dyskusje w mediach oraz pokongresowe wypowiedzi nadesłane do protokółu itp.).
Program Kongresu został wypracowany przez Radę Programową. W jej skład weszło 61 naukowców i praktyków, reprezentujących różne dziedziny ekonomii i różne
ośrodki naukowe oraz środowiska gospodarcze. Prof. Elżbieta Mączyńska, jako
przewodnicząca Rady Programowej, złożyła w formie specjalnego listu w imieniu
władz PTE i własnym podziękowania Radzie Programowej oraz wszystkim, którzy
wzięli udział w tym wielkim przedsięwzięciu, jakim był VIII Kongres Ekonomistów
Polskich. Pokongresowe podsumowania, podziękowania i refleksje zostały przedstawione również na łamach „Biuletynu PTE” nr 1/2008.
Podjęto prace redakcyjne nad publikacjami książkowymi, powstającymi na kanwie kongresu.
Pokongresowa seria wydawnicza obejmuje osiem tomów:
Tom I: Polska transformacja i jej przyszłość, redakcja naukowa: Elżbieta Mączyńska (wersja polska i angielska)
Tom II: Nauki ekonomiczne i ich przyszłość wobec wyzwań współczesności, redaktorzy naukowi: Bogusław Fiedor, Zbigniew Hockuba
Tom III: Polityka gospodarcza a rozwój kraju, redaktor naukowy: Urszula Płowiec
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Tom IV: Jakość kształcenia ekonomicznego, redaktor naukowy: Marek Rocki
Tom V: Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, redaktor naukowy: Ewa Okoń-Horodyńska
Tom VI: Sektor finansowy – dylematy i kierunki rozwoju, redaktor naukowy: Stanisław Rudolf
Tom VII: Konwergencja gospodarcza Polski, redaktor naukowy: Barbara Z. Liberda
Tom VIII: Debata o gospodarczej przyszłości Polski, redaktor naukowy: Joanna
Kotowicz-Jawor
Dotychczas ukazały się: tom VI i tom III. Kolejne tomy będą ukazywały się sukcesywnie w 2009 r.
Kontynuowano debatę VIII Kongresu na konwersatoriach „Czwartki u Ekonomistów” oraz na konferencjach i seminariach naukowych (przykłady przedstawiono
w następnym punkcie sprawozdania).

1.2. Konferencje/seminaria/spotkania dyskusyjne
1. Inauguracyjne seminarium Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów PTE nt.
„Fundusze strukturalne 2007–2013 – nowe szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Polsce” (30 stycznia 2008 r.); Kolejne seminaria odbywały się cyklicznie w każdą ostatnią środę miesiąca;
2. Inauguracja nowego cyklu konferencji i seminariów pokongresowych
w PTE – Seminarium Rady Naukowej PTE nt „Kierunki rozwoju współczesnej
ekonomii – na pograniczu dyscyplin naukowych” (6 lutego 2008 r.). Wprowadzenie: prof. Zbigniewa Hockuba, na bazie referatu na VIII Kongres Ekonomistów Polskich przygotowanego wspólnie z prof. Marianem Gorynią i dr Marianem Brzezińskim nt. „Między imperializmem a kooperacja – ekonomia a inne nauki społeczne na
początku XXI wieku”;
3. Seminarium Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów PTE nt. Nowa strategia inwestycyjna na trudniejszych rynkach finansowych (27 lutego 2008 r.); Seminarium dedykowano inwestorom indywidualnym. Do dyskusji wprowadzili Alfred Adamiec i Jacek Rembiszewski prezentując rynki finansowe w Polsce i na świecie.
4. Konferencja ogólnopolska pt. Inwestowanie w kapitał ludzki, wieńcząca Jubileusz XX-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (7 marca 2008 r.) Honorowy patronat nad konferencją objęła minister edukacji narodowej Katarzyna Hall. Na program konferencji złożyły się dwie sesje: jubileuszowa i problemowa. Pierwsza sesja
miała uroczysty charakter i poświęcona była historii Olimpiady oraz jej dwudziestoletniemu dorobkowi. Część druga konferencji miała charakter dyskusji panelowej
zorganizowanej w ramach czterech sesji: „Kreowanie wiedzy”, „Pomiar kapitału
ludzkiego”, „Czas na talenty”, „Ekonomista przyszłości”.
5. Inauguracja nowego cyklu „Czwartki u Ekonomistów” – „Co wynika z Kongresu dla przyszłości?” (13 marca 2008 r.) Wyniki debaty kongresowej przedstawili Przewodniczący sesji VIII Kongresu Ekonomistów Polskich i aktywni uczestnicy
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Kongresu, w tym: prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE – przewodnicząca Rady
Programowej VIII Kongresu Ekonomistów Polskich, prof. Urszula Płowiec, prof. Marek Rocki, Senator RP – przewodniczący PKA, dr Krzysztof Markowski, Prezes BIK
i red. Marek Misiak, prof. Barbara Z. Liberda, kierownik katedry Teorii Rozwoju Gospodarczego UW, prof. Joanna Kotowicz-Jawor, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Moderatorami spotkania byli prof. Elżbieta Mączyńska
i red. Karol Szwarc.
6. Seminarium Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów PTE nt. Czy outsourcing
zapewnia bezpieczeństwo biznesowe? (26 marca 2008 r.);
7. Forum Myśli Strategicznej – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim 31 marca 2008 r. zainaugurowało nową
debatę pt. Forum Myśli Strategicznej. Referaty przedstawili: prof. Andrzej P. Wierzbicki, Nowa Futurologia, prof. Bohdan Jałowiecki, Niepokojąca współczesność,
prof. Antoni Kukliński, Dwa zwierciadła doświadczeń polskich na przełomie XX i XXI
wieku; Koreferaty: prof. Zdzisław Sadowski, prof. Witold Orłowski. Podstawowym
przedsięwzięciem Forum była wyżej przedstawiona konferencja międzynarodowa
organizowana wspólnie z Klubem Rzymskim i MRR.
8. Seminarium Rady Naukowej nt. Koncepcja równowagi w ekonomii głównego nurtu i w ekonomii środowiska odbyło się 9 kwietnia 2008 r.; Wprowadzenia do
dyskusji dokonał prof. Bogusław Fiedor – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, przewodniczący sesji I na VIII Kongresie Ekonomistów Polskich.
9. Konwersatorium z cyklu „Czwartek u Ekonomistów” nt. Czy uda nam się
zastopować nadmierny wzrost cen? odbyło się 10 kwietnia 2008 r.; Moderatorem
dyskusji była dr Halina Wasilewska-Trenkner.
10. Wykład Profesora Eui-Gak Hwang`a z Korea University nt. Can China
continue to be world economic power house beyond 2010? odbył się 10 kwietnia 2008 r.
Prof. Hwang jest specjalistą z zakresu problemów makroekonomii i wzrostu gospodarczego, a także współczesnych problemów gospodarki koreańskiej i chińskiej. Przez wiele lat wykładał na uniwersytetach amerykańskich. W latach
2002–2004 był dziekanem Korea University w Seulu. Aktualnie przebywa w Japonii
jako profesor The International Centre for the Study of East Asian Development.
11. Seminarium Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów PTE nt. Skuteczna komunikacja z rynkiem – czy marka i wizerunek są ważne – public relations – kaprys czy
konieczność – efektywne narzędzia komunikacji oraz nt. Krajowe i międzynarodowe
sposoby optymalizacji podatkowej dla polskich firm, odbyło się 23 kwietnia 2008 r.
12. Konwersatorium z cyklu 'Czwartek u Ekonomistów' nt. Jak wygląda zaktualizowany Program Konwergencji – czy będziemy mieli euro na EURO-2012? odbyło się 24 kwietnia 2008 r. Wprowadzenia do debaty dokonał prof. Stanisław Gomułka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Moderatorem spotkania był
red. Karol Szwarc.
13. Konwersatorium „Czwartki u Ekonomistów” – 5 maja 2008 r. odbyła się
dyskusja panelowa nt. Podatek liniowy – mit czy realna szansa. Do debaty wprowadzili: dr Robert Gwiazdowski – Centrum im. A. Smitha, prof. Andrzej Wernik –
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Akademia Finansów, prof. Jerzy Żyżyński – Uniwersytet Warszawski. Moderatorem
spotkania był dr Paweł Wojciechowski – prezes PAIiIZ.
14. Wykład prof. dr hab. Grzegorza W. Kołodko nt. Perspektywy rozwoju
Gospodarki Światowej. W poszukiwaniu nowego paradygmatu. Wykład prof.
Grzegorza W. Kołodko, który odbył się 8 maja 2008 r. na posiedzeniu Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, zainicjował dyskusję wokół Jego najnowszej książki pt. 'Wędrujący Świat', Wydawnictwo Prószyński i S-ka,
2008;
15. II seminarium Forum Myśli Strategicznej pt. „Myśl strategiczna, historia,
teoria, praktyka” zorganizowane19 maja 2008 r. przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim. Głównym referentem tego spotkania był prof. dr hab. Roman Kuźniar, autor publikacji pt. Polityka i siła. Koreferentem – gen. prof. Bolesław Balcerowicz. Referenci nawiązali do fundamentalnego dzieła Carla von Clausewitza pt. „O wojnie”. Forum to wprowadziło do
dyskusji koncepcje polityczne i militarne, jako element holistycznego spojrzenia na
problematykę myśli strategicznej.
16. Seminarium Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów PTE nt. „Co wiemy o planowaniu finansów w rodzinie i w działalności gospodarczej. Rola doradcy finansowego w Polsce i na świecie – uwarunkowania prawne, standardy zawodu i kierunki rozwoju” oraz „Skuteczne zarządzanie projektami, programami, ryzykiem i zmianą-kluczem do sukcesu w firmie” odbyło się 28 maja 2008 r.
17. Konwersatorium z cyklu „Czwartek u Ekonomistów” – dotyczące tematyki
najnowszej książki prof. Grzegorza W. Kołodko pt. „Wędrujący Świat” odbyło się 29
maja 2008 r. Do dyskusji wprowadził prof. Grzegorz W. Kołodko.
18. Konserwatorium „Czwartki u Ekonomistów” nt. Czy grozi nam recesja? odbyło się 5 czerwca 2008 r. Do debaty wprowadzili: dr Maciej Krzak, szef
zespołu prognoz CASE, Łukasz Tarnawa, główny ekonomista PKO BP S. A.,
prof. zw. dr hab. Władysław Welfe, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. zw. dr
hab. Leszek Zienkowski, profesor Instytutu NOBE. Moderatorem spotkania był
Marek Misiak, red. Nowego Życia Gospodarczego i Naszego Rynku Kapitałowego. Debatę poprzedziła uroczystość wręczenia wyróżnień za najtrafniejsze prognozy makroekonomiczne w 2007 r. Nagrodę główną – makrokulę 2007 otrzymał redaktor Marek Misiak.
19. Seminarium naukowe we Vlotho odbyło się 10–24 sierpnia 2008 r. (szerzej
na ten temat w pkt. dot. współpracy z zagranicą; sprawozdanie zostało opublikowane w Biuletynie PTE nr 4/2008 oraz na www. pte. pl);
20. Wykład prof. E. Bartelsmana z Vrije Universiteit w Amsterdamie nt. Business Demography in Europe – Firm-level Dynamics, Selection and Growth – odbył się 17 września 2008 r.
21. Seminarium Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów PTE nt. Rynku walutowego oraz doradztwa personalnego odbyło się 24 września 2008 r.
22. Wykład dr. Chern Shin Ouyang, Research Fellow, Chunghua Institute for
Economic Research, Taipei oraz Yeh-Shin Chu, Second Secretary, Taipei Economic and Cultural Office in Poland nt. Perspektyw rozwoju gospodarczego
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krajów Azji odbył się 5 września 2008 r. Moderatorem spotkania był prof. Zdzisław
Sadowski.
23. Seminarium w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. Transnarodowe korporacje. Wyzwania XXI wieku, organizowane przez PTE i Polskie Towarzystwo
Współpracy z Klubem Rzymskim odbyło się 3 października 2008 r.
24. Międzynarodowa konferencja nt. Poland and Regions – The Perspectives
of development in the XXI Century – zorganizowana 24–25 października 2008 r.
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Rzymski oraz Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne Referaty wygłosili: prof. Zdzisław Sadowski oraz prof. Elżbieta Mączyńska.
25. Konwersatorium „Czwartek u Ekonomistów” nt. Strategia i reformy wobec
kryzysu – jakich zmian potrzebujemy dziś i jutro? odbyło się 6 listopada 2008 r. Do
debaty wprowadzili: prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, prof. Barbara Błaszczyk
(CASE), dr Roman Dolczewski, dr Maciej Krzak (CASE), dr Wojciech Misiąg
(IBnGR), dr Łukasz Tarnawa (wicedyrektor biura Analiz i Strategii PKO BP), prof. Andrzej Wernik (Akademia Finansów, członek Rady Naukowej PTE). Dyskusję moderował Marek Misiak, red. „Nowego Życia Gospodarczego” i „Rynku Kapitałowego”.
26. Seminarium naukowe z okazji Jubileuszu 90. Urodzin Profesora Jana Lipińskiego – Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Honorowego Przewodniczącego Rady Naukowej PTE. Na uroczystym seminarium, które
odbyło się 20 listopada 2008 r. przedstawiona została publikacja pt. O kształtowaniu
ładu gospodarczego, którą Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wydało dla uczczenia
Jubilata.
27. Seminarium Rady Naukowej PTE nt. Obecny kryzys finansowy i jego skutki odbyło się 27 listopada 2008 r. Wprowadzenia do dyskusji pt. Czy wzlatujący
orzeł złapie grypę amerykańską? dokonał dr Krzysztof Rybiński, Partner Ernst &
Young.
28. Konwersatorium „Czwartek u Ekonomistów” nt. Czy zmierzamy do ładu
ekologiczno-społecznej gospodarki rynkowej? odbyło się 11 grudnia 2008 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: prof. Maria Jarosz, prof. Tadeusz Kowalik, prof. Piotr
Pysz (z Uniwersytetu w Oldenburgu), prof. Zdzisław Sadowski. Debatę poprowadziła prof. Elżbieta Mączyńska.

1.3. Konferencje poza PTE
W 2008 r. przedstawiciele PTE uczestniczyli w wielu konferencjach naukowych organizowanych poza PTE, których przykłady przedstawiono poniżej:
l IV Konferencja Naukowa z serii „Wiedza i Innowacje” pt. Fundusze unijne
i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się 17–18 stycznia 2008 r. Z ramienia PTE wystąpienia wygłosiły: prof. Ewa Okoń-Horodyńska, prof. Barbara Liberda, prof. Urszula Płowiec, prof. Elżbieta Mączyńska;
l Konferencja naukowa nt. Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa im.
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prof. E. Lipińskiego w Kielcach. W konferencji, która odbyła się 15 maja 2008
r., uczestniczyła prof. Elżbieta Mączyńska wygłaszając referat nt. Rozwój i finanse przedsiębiorstw a niepewność i wczesne ostrzeganie;
Konferencja Warimpexu w Krakowie (2–3 czerwca 2008 r.) organizowana
przez prof. E. Horodyńską-Okoń – udział prof. Elżbiety Mączyńskiej w panelu
nt. aspektów politycznych i ekonomicznych w biznesie.
VI Forum Inżynierskie w Poznaniu (9 czerwca 2008 r.) – głównym organizatorem Forum była Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT;
w imieniu PTE uczestniczyła prof. Bogna Pilarczyk, prezes PTE w Poznaniu;
Konferencja z okazji 60 rocznicy utworzenia Oddziału PTE w Katowicach
(17 czerwca 2008 r.) – na konferencji prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Ekonomia niepewności a polityka gospodarcza.
Konferencja w Spale nt. Nowe koncepcje zarządzania i finansowania (19
czerwca 2008 r.), którą tradycyjnie od lat organizuje Oddział PTE w Łodzi –
prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Zarządzanie w warunkach ekonomii niepewności. Systemy wczesnego ostrzegania.
Sesja naukowa i uroczystości jubileuszowe 75. rocznicy urodzin prof. Wacława Wilczyńskiego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (20 czerwca
2008 r.). Na sesji jubileuszowej prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt.
Ład gospodarczy. Pochwała ordo. W Jubileuszu, którego organizatorem z ramienia AE w Poznaniu był prof. Wacław Jarmołowicz, wzięła również udział
liczna grupa przedstawicieli PTE.
XV Światowy Kongres International Economic Association w Istambule
(25–29 czerwca 2008 r.). Kongres zgromadził około 1000 uczestników z ponad
40 krajów członkowskich tej organizacji. Władze PTE reprezentował prof. Stanisław Rudolf.
Międzynarodowa Konferencja COPE (Congress of Political Economists,
International) nt. „Ekonomia edukacji i innowacji dla zrównoważonego
wzrostu” (11-16 lipca 2008 r. w Delhi, Indie) z udziałem przedstawicieli PTE:
prof. E. Mączyńskiej i prof. S. Rudolfa, którzy wygłosili referaty; wystąpienie
prof. E. Mączyńskiej nt. Civilization At the turning point economic and social dilemmas.
Konferencja organizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nt.
Europejska polityka spójności jako czynnik wzrostu i wyrównania różnic
rozwojowych (17–18 lipca 2008 r.) – prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Makroekonomiczne podstawy konwergencji społeczno-gospodarczej
Polski z krajami UE.
Uroczystości Jubileuszowe z okazji 100 lat Warszawskiej Fabryki Pomp (5 września 2008 r.) – w uroczystościach wzięła udział prof. Elżbieta Mączyńska.
Konferencja w Krakowie nt. Rewitalizacja miast polskich – sytuacja wyjściowa, problemy, dylematy (18-20 września 2008 r.); prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Nowe trendy w gospodarce a rynek nieruchomości
i ich rewitalizacja.
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l Konferencja naukowa Akademii Ekonomicznej w Katowicach, zorganizowana w Ustroniu nt. Ryzyko w działalności inwestycyjnej (23–25 września 2008
r.); prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Nieruchomości w warunkach
ekonomii wiedzy niedoskonałej.
l Konferencja w Cedzynie k/Kielc (26–28 września 2008 r.). Organizatorem
konferencji był Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego;
prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Kultura myślenia strategicznego
a ekonomia niepewności.
l Konferencja pt. „Dokąd zmierza światowa gospodarka – konkurencja
i współpraca regionów” z udziałem prof. Josepha E. Stiglitza, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2001 roku (7 października 2008 r.). Konferencja została zorganizowana m.in. z inicjatywy Klubu Olimpijczyka PTE;
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz PTE, w tym m.in. prof. E. Mączyńska, prof. S. Rudolf, dr A. Muszyński.
l XIV Polskie Forum Finansowe „Twoje pieniądze”, (9–11 października 2008 r.
– PKiN), z udziałem władz PTE, Klubu Olimpijczyka oraz Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy ZK PTE.
l Konferencja „Forum Funduszy Inwestycyjnych 2008” (22 października 2008
r.). Prof. Elżbieta Mączyńska Brała udział w dyskusji panelowej.
l Międzynarodowa konferencja „Poland and Regions – The Perspectives of
development in the XXI Century”, (24–25 października 2008 r., w Hotelu Sheraton); prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. The global uncertainty
and the social futurism.
l Konferencja „13 Warszawski Rynek Nieruchomości” (26-27 listopada 2008
r. w Hotelu Courtyard by Marriot); prof. Elżbiety Mączyńska wygłosiła wystąpienie, jako przedstawiciel władz PTE.
l Konferencja w Pułtusku nt. „10 lat samorządu województwa – dokonania
i perspektywy” (27 listopada 2008 r.). Prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Długookresowe strategie rozwoju regionalnego – wyzwania dla samorządów;

1.4 Wspieranie konferencji naukowych w Oddzia³ach PTE
Wspieranie konferencji naukowych w Oddziałach PTE odbywało się poprzez
udział przedstawicieli szczebla krajowego Towarzystwa, zapraszanych do wygłoszenia referatu na konferencji (przykłady przedstawiono w poprzednim punkcie
sprawozdania).
Inne wybrane przykłady wspierania przedsięwzięć w Oddziałach odbywało się
również ramach wpłat „1%” podatku. Z możliwości takiego wsparcia skorzystał Oddział PTE w Poznaniu. Ponadto Oddział PTE w Łodzi uzyskał wsparcie finansowe
Zarządu Krajowego na konferencję nt. Nowe koncepcje zarządzania i finansowania
rozwoju firm regionu łódzkiego, która odbyła się 19 czerwca 2008 r. Oddział od kilku lat jest organizatorem tej cyklicznej konferencji integrującej naukowców i praktyków gospodarczych z regionu łódzkiego.
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1.5 Rozwiniêcie nowych inicjatyw organizacyjnych PTE
1. Klub Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie Krajowym PTE
Klub Przedsiębiorców i Ekspertów, który powstał w 2007 r. przy Zarządzie Krajowym PTE w 2008 r. rozwinął swoją działalność, szczególnie poprzez comiesięczne
otwarte seminaria merytoryczne, które odbywają się w siedzibie Zarządu Krajowego PTE w ostatnią środę każdego miesiąca.
Działalność Klubu ukierunkowana jest na integrację i aktywizację środowiska
przedsiębiorców, wymianę doświadczeń, świadczenie usług doradczych w prowadzeniu działalności, wzajemnej promocji i polecaniu usług. Przewodniczącą Klubu
jest dr Monika Szczerbak.
2. Klub Olimpijczyka przy Zarządzie Krajowym PTE
Klub Olimpijczyka przy Zarządzie Krajowym PTE, który powstał z inicjatywy grona laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej działa na rzecz promowania idei
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wśród młodzieży i nauczycieli. Przewodniczącym
Klubu Olimpijczyka jest Łukasz Janikowski.

1.6 Wspó³praca z zagranic¹
Jednym z głównych celów działalności Zarządu Krajowego PTE w zakresie
współpracy z zagranicą jest jej intensyfikacja w skali europejskiej i światowej.
W 2008 r. przejawiało się to m. in. w większym udziale polskich ekonomistów w konferencjach międzynarodowych, a także w organizowaniu „Czwartków u Ekonomistów” z udziałem gości zagranicznych w języku angielskim oraz we współudziale
Zarządu Krajowego w organizowaniu konferencji międzynarodowych.
1. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami ekonomistów
Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca Zarządu Krajowego z International Economic Association oraz European Economic Association.
n International Economic Association (IEA), którego PTE jest członkiem, jest organizacją zrzeszającą 60 towarzystw krajowych z całego świata. IEA organizuje co 3 lata kongresy, które stanowią poważne wydarzenie naukowe. W czerwcu 2008 r. odbył się kongres w Istambule, w którym wziął udział prof. Stanisław
Rudolf. W czasie posiedzenia Rady tej organizacji przedstawił szereg propozycji usprawnienia jej pracy. Jedna z tych propozycji doczekała się już realizacji
bowiem IEA rozpoczyna wydawanie specjalnego Biuletynu. PTE przygotowało tekst do pierwszego jego numeru nt. działalności naszego Stowarzyszenia
oraz VIII Kongresu Ekonomistów Polskich;
n European Economic Association (EEA) – to organizacja, która zrzesza wyłącznie osoby indywidualne i jej członkami są również polscy ekonomiści. EEA organizuje coroczne kongresy, w których uczestniczy kilkaset osób. Od Kongresu w Wiedniu w 2006 r., w którym uczestniczył przedstawiciel Zarządu Krajowego podjęta została wielka akcja promocyjna mająca na celu zachęcanie,
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szczególnie młodych polskich ekonomistów, do udziału w kongresach. Pisma
w tej sprawie Zarząd Krajowy skierował do wszystkich dziekanów wydziałów
ekonomicznych w Polsce. Sprawiło to, że w kolejnych kongresach w Budapeszcie i Mediolanie ich udział był wyraźnie większy, chociaż ciągle niedostateczny.
2. Stymulowanie współpracy z zagranicą zarówno Oddziałów PTE jak i członków Towarzystwa
W okresie sprawozdawczym podejmowane były próby zachęcania Oddziałów do
nawiązywania bezpośredniej współpracy z podobnymi organizacjami za granicą.
Szczególnie rekomendowano ich angażowanie się w istniejące już programy współpracy realizowane przez władze samorządowe bądź miejskie np. z miastami partnerskimi. Zarząd Krajowy podejmował również próby nawiązania współpracy z podobnymi do PTE organizacjami zagranicznymi dla ułatwienia takiej współpracy Oddziałom. Okazało się to jednak niemożliwe, ze względu na pozycję i strukturę tych
organizacji. Duża ich część nie prowadzi praktycznie żadnej działalności i ma to m.
in. miejsce w Rosji, na Węgrzech w Norwegii, Rumunii itp. W innych krajach ich działalność realizowana jest na zupełnie innych niż w Polsce zasadach (np. w Hiszpanii), gdzie nie ma Oddziałów, zaś cała ich działalność sprowadza się do zorganizowania jednego dużego krajowego kongresu, za każdym razem przez inną uczelnię.
W tej sytuacji wysiłki Towarzystwa skupiały się na zachęcaniu polskich ekonomistów do udziału w kongresach, konferencjach i seminariach międzynarodowych.
Tworzono również okazje do nawiązywania takich kontaktów w Polsce poprzez organizowanie seminariów czy konferencji z udziałem gości zagranicznych. Wśród
form podejmowanych działań wymienić można następujące:
n Uruchomienie specjalnej podstrony internetowej, na której zebrane zostały informacje o rekomendowanych przez PTE konferencjach zagranicznych. Znaleźć tam więc można aktualnie informacje na temat wspominanego już kongresu EEA w 2009 r. w Barcelonie, informacje o konferencji Congress of Political
Economists International (COPE) w Dubaju (w 2008 r. odbyła się konferencja
COPE w New Delhi, w której tradycyjnie już udział wzięła liczna grupa polskich
ekonomistów, w tym przedstawiciele PTE), o konferencjach w Sarajewie, Atenach, Talinie itp.;
n Popularyzacja współpracy międzynarodowej na łamach „Biuletynu PTE” gdzie
zamieszczane były sprawozdania z udziału w konferencjach międzynarodowych bądź kongresach, a także informacje dotyczące takiej współpracy;
n Rozwijanie i wzbogacanie angielskiej wersji strony internetowej PTE, nakierowanej na kontakty z ekonomistami zagranicznymi, bądź ekonomistami polskiego pochodzenia przebywającymi za granicą;
n Organizowanie seminariów z udziałem gości zagranicznych w języku angielskim. W 2008 r. odbyły się pierwsze takie seminaria z udziałem prof. E-G.
Hwanga z Soul University w Korei oraz prof. E. Bartelomana z Vrije University
w Amsterdamie. Seminaria takie będą kontynuowane w latach następnych.
PTE było również współorganizatorem konferencji międzynarodowych.

23

sprawozdanie_PTE 2008.qxd

4/14/09

2:34 PM

Page 24

Sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowego PTE w 2008 roku

3. Seminarium naukowe we Vlotho
Szczególne miejsce we współpracy zagranicznej Towarzystwa stanowi realizowane corocznie od kilkunastu lat (zainaugurowane kilkanaście lat temu przez
obecnie już nieżyjącego prof. Bronisława Miszewskiego – wiceprezesa PTE w latach 1989-1993) seminarium we Vlotho. Jest ono przeznaczone dla ekonomistów z całej Polski, w tym zwłaszcza pracowników naukowych i realizowane jest
w ramach współpracy PTE z Fundacją L. Erharda w Bonn. Seminaria odbywają
sie w niemieckim ośrodku Gesamteuropaisches Studienwerk e. V. (GESW) we
Vlotho. W dniach 10–24 sierpnia 2008 r. odbyło się XVII takie seminarium w niemieckim Vlotho na temat Społecznej gospodarki rynkowej i integracji europejskiej. W seminarium, pod kierunkiem prezes PTE prof. Elżbiety Mączyńskiej,
uczestniczyło 24 przedstawicieli Oddziałów PTE. Tegoroczni uczestnicy seminarium byli reprezentantami różnych ośrodków naukowych w Polsce: Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu
Wrocławskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Częstochowskiej, Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Ekonomicznej w Katowicach czy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W gronie uczestników znaleźli się również przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz tradycyjnie obecni byli także laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Stronę niemiecką reprezentował prof. Piotr Pysz (w
przeszłości wieloletni szef GESW, pracownik Uniwersytetu w Oldenburgu, obecnie także profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Białymstoku i Fachhochschule w Vechte). Finansowanie corocznych seminariów zapewnia Fundacja Ludwiga Erharda w Bonn (Ludwig-Erhard-Stiftung). Sprawozdanie z przebiegu seminarium naukowego zostało zamieszczone w „Biuletynie PTE” nr
4/2008 oraz na stronie internetowej www.pte.pl.

1.7. Wydawnictwa
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wydaje i gromadzi wybitne i interesujące pozycje książkowe. Opisy książek, w tym nagrodzonych w konkursach PTE, oraz innych wydawnictw (czasopisma „Ekonomista”, Biuletynu PTE, publikacje z Oddziałów regionalnych PTE) znajdują się na stronie www.pte.pl.
Książki (nowe i dodruki) można zamawiać przez stronę internetową lub kupić bezpośrednio w księgarniach naukowych i siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa, tel. (022) 55 15 401, e-mail:
zk@pte.pl.
1. Publikacje
W serii wydawniczej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2008 r. wydano:
l Gabriel Temkin – Dyskusje o gospodarce socjalistycznej – Marks-Lange-MisesHayek (nakład 250 egz.);
l Sektor finansowy – dylematy i kierunki rozwoju, pod red. naukową Stanisława
Rudolfa (tom pokongresowy) – (nakład 700 egz.);
l O kształtowaniu ładu gospodarczego, pod red. naukową Elżbiety Mączyńskiej
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i Zdzisława Sadowskiego (książka wydana dla uczczenia 90-lecia profesora
Jana Lipińskiego) – (nakład 250 egz.);
2. Kontynuowanie wydawania „Biuletynów PTE”
W 2008 r. zostały wydane 4 numery „Biuletynu PTE” w łącznym nakładzie 3000
egz. Kontynuowano przekazywanie „Biuletynu PTE” do Komitetów Okręgowych
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z przeznaczeniem dla szkół uczestniczących
w Olimpiadzie.
3. Współwydawanie 'EKONOMISTY'
W 2008 roku kontynuowane było współwydawanie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN dwumiesięcznika naukowego „EKONOMISTA”, którego naczelnym
redaktorem jest Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof.
Zdzisław Sadowski, a sekretarzem Komitetu Redakcyjnego dr hab. Władysław Świtalski. Komitet Redakcyjny czasopisma składa się z 14 pracowników naukowych.
„Ekonomista” cieszy się opinią wiodącego czasopisma ekonomicznego w Polsce.
Ukazuje się regularnie i przyciąga wiele wartościowych prac naukowych ze wszystkich ośrodków polskich i szeregu zagranicznych. Należy także podkreślić fakt publikowania w „Ekonomiście” wybranych materiałów z organizowanych przez Zarząd
i Radę Naukową PTE konferencji i seminariów naukowych.
W ciągu 2008 roku nadesłano do Redakcji 73 artykuły i wiele recenzji. Wydano
6 numerów w nakładzie 525 egz. każdy. Zawierały one: 20 artykułów, 14 miscellanea, 2 eseje, 17 recenzji, omówień i polemik, 2 komunikaty, 1 jubileusz. Czasopismo
na swych łamach prowadzi także promocję książek, publikując w ostatnim numerze
tj. 6/2008 spis książek nadesłanych do Redakcji.

1.8. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne od 1987 r. przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Odpowiedzialność merytoryczna i organizacyjna za jej przeprowadzenie spoczywa na
Komitecie Głównym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
W 2008 r. odbyły się zawody II i III stopnia (okręgowe i centralne) XXI Olimpiady
oraz zawody I stopnia (szkolne) XXII Olimpiady. Każda edycja Olimpiady organizowana jest pod innym hasłem przewodnim, dostosowanym do aktualnych problemów ekonomicznych Polski i świata. Myślą przewodnią XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej było „Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny”.
Zawody Olimpiady są trzystopniowe. Zakwalifikowanie do udziału w zawodach
wyższego stopnia odbywa się na zasadach konkursu.
Zawody II stopnia (okręgowe) odbyły się 5 stycznia 2008 r. W 17 Komitetach
Okręgowych do zawodów tego stopnia przystąpiły 1234 osoby. Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na jedno pytanie o charakterze ogólnym oraz rozwiązywali: zadanie
sprawdzające rozumienie tekstu załączonego artykułu, zadanie sprawdzające umiejętność korzystania z danych statystycznych oraz 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).
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Do zawodów centralnych Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował 100 uczniów wywodzących się z 57 szkół. Było wśród nich 65 chłopców i 15 dziewcząt. Wśród zakwalifikowanych do ostatniego etapu zawodów znalazło się aż 93 uczniów, którzy reprezentowali 53 licea ogólnokształcące.
Zawody III stopnia (centralne) odbyły się 8 i 9 marca 2008 r. w Centrum Edukacji
Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance. Pierwszego dnia
przeprowadzono egzamin pisemny, podczas którego uczestnicy odpowiadali na
dwa pytania opisowe (w tym: jedno ogólne nawiązujące do hasła Olimpiady oraz
pytanie uwzględniające preferencje sponsora) oraz rozwiązywali zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.
Następnego dnia 52 najlepszych po części pisemnej uczniów przystąpiło do części ustnej zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu odpowiadał
na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentował
wskazany przez jury jeden z trzech wcześniej zadanych tematów.
Podczas zmagań finałowych odbyły się dwa konkursy o nagrodę specjalną, które stanowią wyraz ścisłych związków pomiędzy praktyką gospodarczą a Olimpiadą.
Fundatorem jednej z nagród specjalnych była Polska Izba Ubezpieczeń
(www.piu. org.pl). Nagroda ta przyznawana została po raz trzeci za najlepsze prace
konkursowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Ponadto podczas ostatniego
etapu zawodów rozstrzygnięto konkurs o nagrodę specjalną Izby Zarządzających
Funduszami i Aktywami (www. izfa. pl) za napisanie najlepszego eseju na temat rynku funduszy inwestycyjnych.
Jury zawodów III stopnia (centralnych) przewodniczył prof. dr hab. Eugeniusz
Kwiatkowski. Pytania przygotował Zespół Naukowy Komitetu Głównego Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej pod kierunkiem mgr Grzegorza Wałęgi.
W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 20 szkół. Zwycięzcą
XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Piotr Dworczak z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi. II miejsce zajął Piotr Byrski z Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej. III miejsce ex aequo zajęli: Michał Brancewicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi, Mariusz
Maziarz z V Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Jasińskiego we Wrocławiu oraz
Bernard Maciulewicz z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.
Najlepszymi szkołami w XXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazały się: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi (4 laureatów), III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (4 laureatów) oraz XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (3 laureatów).
W trakcie zawodów centralnych, niezależnie od rywalizacji olimpijskiej, odbyły się
dwa wykłady dla młodzieży i ich opiekunów naukowych. W sobotnie przedpołudnie
prof. dr hab. Andrzej Graczyk wygłosił wykład nt.,, Ekonomiczne podstawy ochrony
środowiska'. Temat wykładu związany był z myślą przewodnią XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którą jest,, Środowisko naturalne w procesie gospodarowania'.
Po południu odbyło się spotkanie z prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
prof. dr hab. Elżbietą Mączyńską, która przedstawiła wykład na temat ,,Dylematy
strategiczne w gospodarce. Wyzwania dla ekonomistów”.
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Podsumowując przebieg i wyniki zawodów III stopnia (centralnych) XXI OWE warto zwrócić uwagę na:
– systematyczny wzrost wiedzy młodzieży, a także zwiększone zainteresowanie
wiedzą ekonomiczną młodzieży ze szkół ogólnokształcących,
– wyrównany poziom wiedzy laureatów, o czym świadczy fakt, że 30 najlepszych
uczestników zajęło tylko 12 miejsc (po kilka ex aequo na tym samym miejscu).
Wszyscy uczestnicy tegorocznych zawodów finałowych otrzymali książki ufundowane przez Narodowy Bank Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA oraz Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Firma Cadbury-Wedel
Sp. z o.o. osłodziła finałowe zmagania przekazując uczestnikom zawodów słodycze, natomiast atrakcyjne gadżety (plecaki, długopisy, smycze) ufundowała firma
Fakro Sp. z o.o. z Nowego Sącza.
W trakcie trwania XXI edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przeprowadzono
po raz pierwszy w historii Olimpiady akcję edukacyjną skierowaną do jej uczestników. Był to cykl dwunastu publikacji na łamach dwutygodnika „Nowe Życie Gospodarcze”, pod kierunkiem dr Artura Polloka – wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego OWE.
Dzień przed zawodami centralnymi, 7 marca 2008 r., z okazji jubileuszu XX-lecia
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa
„Inwestowanie w kapitał ludzki”. Honorowy patronat nad konferencją objęła Minister
Edukacji Narodowej Katarzyna Hall.
Na program konferencji złożyły się dwie sesje: jubileuszowa i problemowa.
Pierwsza sesja miała uroczysty charakter i poświęcona była historii Olimpiady
oraz jej dwudziestoletniemu dorobkowi. Osoby najbardziej zasłużone dla Olimpiady
zostały uhonorowane orderami i odznaczeniami państwowymi, Medalami Komisji
Edukacji Narodowej oraz złotymi odznakami honorowymi Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał mgr Zdzisław Wasilewski (Bydgoszcz). Złotym Krzyżem Zasługi została odznaczona prof. dr
hab. Elżbieta Skrzypek (Lublin). Srebrne Krzyże Zasługi zostały przyznane: dr Jadwidze Jefimowicz (Szczecin), mgr Helenie Mazurek (Lublin), Annie Teresie Smoleńskiej (Szczecin) i dr Tadeuszowi Smudze (Warszawa), natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi został uhonorowany dr Artur Pollok (Kraków). Wręczono także Medale
Komisji Edukacji Narodowej, które otrzymali: mgr Andrzej Bodziachowski (Częstochowa), mgr Krystyna Borkowska (Częstochowa), mgr Jadwiga Pietrzak (Częstochowa), dr Czesława Fijałkowska (Katowice), dr Jolanta Ingram (Katowice), mgr
Iwona Wiekiera (Katowice), mgr Krystyna Hałat (Kraków), dr Artur Pollok (Kraków),
mgr Nadine Bednarz (Legnica), mgr Krystyna Parlak (Legnica), mgr Zofia Sepkowska (Łódź), dr Maria Bucka (Opole), dr Stanisław Karleszko (Opole), mgr Sylwia Monika Wołkowicz-Jaszczuk (Szczecin), mgr Hanna Celej (Warszawa) oraz dr Jacek
Tomaszewski (Warszawa). Złote Odznaki Honorowe PTE w Wieńcem zostały przyznane: prof. dr hab. Leszkowi Kałkowskiemu, mgr Jadwidze Trześniowskiej oraz
prof. dr hab. Wacławowi Jarmołowiczowi. Wśród uhonorowanych Złotą Odznaką
Honorową PTE znaleźli się: prof. dr hab. Jacek Brdulak (Warszawa), mgr Ewa Dudek (Częstochowa), mgr Zbigniew Formicki (Częstochowa), prof. dr hab. Jerzy Ki-
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towski (Rzeszów), mgr inż. Barbara Kuc (Warszawa), dr Krystyna Romaniuk (Olsztyn), prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (Lublin) oraz dr Piotr Szeliga (Warszawa). Złotą Odznakę Honorową PTE i dyplom otrzymała także Redakcja „Nowego Życia Gospodarczego”. Udział w sesji wzięli: prof. Zbigniew Marciniak – podsekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Paweł Wypych – doradca prezydenta RP, Dariusz Bogdan – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Izabela Kozłowska – zastępca dyrektora Departamentu Kadr Narodowego Banku Polskiego.
Część druga konferencji (problemowa) miała charakter dyskusji panelowej,
w trakcie której zaprezentowane zostały główne tezy referatów przygotowanych
z okazji jubileuszu Olimpiady. Dyskusja była zorganizowana w ramach czterech sesji panelowych:
– „Kreowanie wiedzy”,
– „Pomiar kapitału ludzkiego”,
– „Czas na talenty”,
– „Ekonomista przyszłości”.
W konferencji udział wzięli autorzy przygotowanych z okazji jubileuszu Olimpiady
referatów, laureaci i zwycięzcy kolejnych edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
nauczyciele oraz partnerzy i sponsorzy Olimpiady.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali okolicznościowe wydawnictwa przygotowane z okazji jubileuszu – książkę pt. Inwestowanie w kapitał ludzki, pod red. S. Borkowskiej oraz album pt. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej w perspektywie. Historia
i teraźniejszość, pod red. Artura Polloka.
Uroczyste zakończenie XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyło się 11
czerwca 2008 r. W bieżącym roku laureaci zostali zaproszeni przez ministra finansów prof. Jana Vincenta Rostowskiego na spotkanie do Ministerstwa Finansów.
W imieniu ministra spotkanie prowadziła sekretarz stanu Elżbieta Suchocka-Roguska. Wzięli w nim również udział: Wojciech Stępień – dyrektor sekretariatu Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marzena Młodziejowska – naczelnik w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz opiekunowie naukowi laureatów, dyrektorzy najlepszych szkół, przedstawiciele sponsorów Olimpiady, Zarządu Krajowego PTE, Komitetu Głównego oraz Komitetów Okręgowych Olimpiady.
Nagrody Premiera RP otrzymali:
– Piotr Dworczak z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi –
zwycięzca XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
– I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni – szkoły, które miały w XXI OWE
najwięcej laureatów.
Ponadto zwycięzca otrzymał również nagrodę prezesa Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego. Nagrody Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w postaci pamiątkowych pucharów otrzymały w tym roku: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP
w Gdyni. Na spotkaniu tym wszyscy pozostali laureaci, ich opiekunowie i najlepsze
szkoły otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Wśród nagród dla lau-
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reatów znalazły się m.in.: stypendia, staże oraz wyjazdy na zagraniczne seminaria.
Łączna wartość przekazanych nagród wyniosła blisko 200 tys. zł.
W tym samym dniu, po uroczystości w Ministerstwie Finansów odbyło się tradycyjne spotkanie laureatów, ich opiekunów i dyrektorów najlepszych szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie to w niezwykle interesujący
sposób prowadziła Lidia Adamska – wiceprezes Zarządu Giełdy. Po zakończeniu
spotkania odbyła się konferencja prasowa. Na pytania dziennikarzy odpowiadał m.
in. Piotr Dworczak – zwycięzca XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
1 lipca 2008 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej pod przewodnictwem prof. Stanisława Owsiaka. Na posiedzeniu
przyjęto program i hasło przewodnie kolejnej XXII edycji OWE.
9 lipca 2008 r. Prezydium Zarządu Krajowego PTE podjęto uchwałę w sprawie
zmian w regulaminie OWE oraz wprowadzaniu zmiany w składzie osobowym Komitetu Głównego OWE. Na członków Komitetu Głównego OWE powołano: prof. dr
hab. Wacława Jarmołowicza, prof. dr hab. Jerzego Kitowskiego oraz prof. dr hab.
Bognę Pilarczyk. Rezygnację z prac Komitetu Głównego złożyli: prof. dr hab. Leszek
Kałkowski, prof. dr hab. Mieczysław Socha i dr Łukasz Gębski.
Jesienią 2008 r. rozpoczęła się XXII Olimpiada organizowana pod hasłem „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”. Patronat honorowy nad XXII Olimpiadą objął minister środowiska prof. Maciej Nowicki.
Zawody szkolne odbyły się 5 listopada 2008 r. Uczestnicy tego etapu OWE odpowiadali na jedno pytanie opisowe o charakterze ogólnym związane z hasłem przewodnim XXII OWE, rozwiązywali zadanie z podstaw ekonomii oraz 35 pytań testowych. Do zawodów szkolnych XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłoszonych
zostało łącznie 15.117 uczniów z 944 szkół, natomiast faktycznie uczestniczyło
w nich 11 905 uczniów z 925 szkół, czyli ok. 79% zgłoszonych uczestników i 98%
zgłoszonych szkół.
XXII edycja Olimpiady spotkała się z większym zainteresowaniem ze strony nauczycieli i dyrektorów szkół – liczba szkół biorących udział w zawodach szkolnych
wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o blisko 14% (z 812 w 2007 r. do 925 w 2008
r.). Obok szkół, które od lat biorą udział w zawodach pojawiły się nowe szkoły, które wcześniej nie brały udziału w zawodach.
Na wzrost zainteresowania Olimpiadą ze strony szkół wpływ miała z pewnością, większa niż w latach poprzednich, liczba przesłanych do szkół „Informatorów o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej”. W bieżącej edycji było to ponad 4200
egz. Ponadto po raz drugi została przeprowadzona akcja mailingowa na podstawie bazy adresów e-mail szkół udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dodatkowy wpływ na zwiększone zainteresowanie mogły także mieć
wprowadzone zmiany na stronie internetowej Olimpiady. Wśród nich wymienić
należy m. in. elektroniczny formularz zgłoszenia udziału szkół w zawodach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, który usprawnił i ułatwił nauczycielom proces rejestracji szkół.
Ponadto dzięki mecenasom Olimpiady dla wszystkich uczniów zgłoszonych do
zawodów XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz ich nauczycieli (opiekunów na-
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ukowych) zostały zakupione oraz przekazane nieodpłatnie książki prof. Grzegorza
W. Kołodki pt. Wędrujący świat (Wydawnictwo Prószyński i Sk-a).
W terminie do 30 listopada 2008 r. jury powołane przy Komitetach Okręgowych
dokonały weryfikacji nadesłanych przez szkoły prac. Na tej podstawie Komitety
Okręgowe zakwalifikowały – na zasadach konkursu – do zawodów II stopnia (okręgowych) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej łącznie 1222 uczniów.
Ponadto podjęto starania, aby informacje o wydarzeniach związanych z zawodami Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej były zamieszczane w mediach. Zaowocowało
to m.in. ponad 20 wzmiankami o zawodach XXII edycji w mediach elektronicznych
(m.in. PAP – serwis Nauka w Polsce, Onet.pl, NBPortal, Polska.pl).

1.9. Konkursy PTE
1. Konkurs o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego
Nagroda im. prof. Edwarda Lipińskiego jest przyznawana corocznie przez Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne za książkę wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk
ekonomicznych w Polsce, a opublikowaną w dwóch kolejnych latach poprzedzających rok, w którym nagroda jest przyznawana.
W 2008 r. Sąd Konkursowy przyznał nagrodę Marcinowi Krawczykowi za książkę
O neutralności długu publicznego. Wokół ricardiańskiego teorematu ekwiwalentności – R. Barro, J. Tobin i inni, wydaną przez Oficynę Wydawniczą SGH w 2007 r.
Uroczystość wręczenia tej Nagrody (oraz w drugim Konkursie: na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii, który został przedstawiony w następnym punkcie
sprawozdania) odbyła się 28 listopada 2008 r. na posiedzeniu Zarządu Krajowego
PTE. W uroczystości udział wzięli m. in. członkowie Rady Naukowej oraz władz PTE,
przedstawiciele władz uczelni ekonomicznych, przedstawiciele Wydawnictw oraz
przedstawiciele innych środowisk ekonomicznych. Prof. Eugeniusz Rychlewski,
przewodniczący Jury Nagrody im. E. Lipińskiego, w swoim wystąpieniu podkreślił,
iż nagrodzona książka Marcina Krawczyka spełnia dwa ważne kryteria: wnosi nowe
wartości do teorii ekonomii i jej autorem jest młody ekonomista, co może być zachętą do uprawiania teorii ekonomii, zwłaszcza przez młodych ekonomistów.
Prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, wręczyła Laureatowi nagrodę pieniężną
oraz dyplom. Ponadto Laureatowi wręczono specjalny medal im. Prof. Edwarda Lipińskiego, który na pamiątkę otrzymują laureaci tego Konkursu.
W pracach Sądu Konkursowego brali udział: prof. prof. Zbigniew Czerwiński, S.
Ryszard Domański, Bogusław Fiedor, Bożena Klimczak, Joanna Kotowicz-Jawor,
Elżbieta Mączyńska, Jan Lipiński, Urszula Płowiec, Krzysztof Porwit, Stanisław Rudolf, Eugeniusz Rychlewski (przewodniczący), Zdzisław Sadowski, Czesław Skowronek, Andrzej Sławiński, Andrzej Wojtyna.
2. Konkurs na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii
Konkurs ogłaszany jest co dwa lata. Nagrodę przyznaje się za najlepszy polski
podręcznik akademicki z ekonomii wydany w trzech latach poprzedzających rok
ogłoszenia konkursu.

30

sprawozdanie_PTE 2008.qxd

4/14/09

2:34 PM

Page 31

Realizacja programu działalności statutowej Zarządu Krajowego PTE w 2008 r.

Uroczyste wręczenie nagród w tym konkursie odbyła się na posiedzeniu Zarządu Krajowego 28 listopada 2008 r. Ogłoszenia werdyktu Jury Konkursu dokonał prof. Stanisław Rudolf, wiceprezes Zarządu Krajowego a równocześnie przewodniczący Jury. Autorzy podręczników, którym przyznano następujące nagrody:
– Nagrodę I stopnia: Andrzejowi Wernikowi za książkę Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania, wydaną przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w 2007 r.
– Nagrodę II stopnia: Stanisławowi Owsiakowi za książkę Finanse publiczne,
wydaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2006 r.
– Nagrodę II stopnia: Tomaszowi Rynarzewskiemu i Annie Zielińskiej-Głębockiej za książkę Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany
i polityki handlu międzynarodowego, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe
PWN w 2006 r.
– Nagrodę III stopnia: Krzysztofowi Jajudze za książkę Zarządzanie ryzykiem,
wydaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2007 r.
Prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, wręczyła Laureatom nagrody pieniężne,
a prof. Stanisław Rudolf, wiceprezes, wręczył pamiątkowe medale z popiersiem
prof. Oskara Langego.
W skład Sądu Konkursowego wchodzili profesorowie: Stanisława Borkowska, Zofia Dach, Waldemar Grzywacz, Wacław Jarmołowicz, Barbara Liberska, Jan Lipiński,
Marek Lubiński, Andrzej Matysiak, Adam Noga, Barbara Polszakiewicz, Stanisław
Rudolf (przewodniczący), Jan Solarz, Władysław Świtalski, Leszek Żabiński.
3. Ogólnopolski Konkurs „Studenci dla Przedsiębiorczości” – SIFE Polska
Idea SIFE (Students In Free Enterprise), popularnego konkursu dla studentów
w ponad 20 krajach, powstała w USA ponad pół wieku temu. W Polsce organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Studenci Dla Przedsiębiorczości SIFE-Polska
z siedzibą w Poznaniu (www.sife.org.pl). Prezydentem stowarzyszenia jest prof. Józef Orczyk (wieloletni prezes Oddziału PTE w Poznaniu). Celem konkursów SIFE
w każdym kraju jest wyłonienie najlepszego zespołu studenckiego zajmującego się
szeroko rozumianą edukacją o gospodarce rynkowej, edukacją w zakresie rozwijania umiejętności personalnych przydatnych na konkurencyjnym rynku pracy, przedsiębiorczości, zarządzania finansami oraz etyki w biznesie. Wyłaniany zespół reprezentuje Polskę na międzynarodowym finale konkursu SIFE – SIFE World Cup.
Konkurs wspiera szereg firm i środowisk gospodarczych. PTE wspiera ideę konkursu m. in. poprzez objęcie patronatu honorowego nad konkursem. Stowarzyszenie SIFE Polska współpracuje z lokalnym Oddziałem PTE w Poznaniu.
4. Ogólnopolski Konkurs „Liderzy doradztwa” im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Organizatorem Konkursu jest World-Connect w Gdyni. W Konkursie nagradzane
są najlepsze firmy doradcze działające w naszym kraju. Konkurs skupia największe
polskie firmy konsultingowe, agencje PR, kancelarie doradztwa prawnego, podatkowego, europejskiego oraz wiele innych. W 2008 r. odbyła się III edycja tego Konkur-
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su. PTE jest patronem Konkursu. Wydarzeniem każdej edycji Konkursu jest wybór
Doradcy Politycznego Roku.

1.10. Usprawnienia organizacyjne
Bieżące informacje na temat podejmowanych przez PTE przedsięwzięć oraz ważne wydarzenia, w których uczestniczy PTE prezentowane są na stronie internetowej
pod adresem www.pte.pl. Na stronie głównej można znaleźć zbiór najważniejszych
informacji takich jak aktualności oraz informacje o konferencjach i seminariach organizowanych przez PTE. Na stronie internetowej prezentowany jest dorobek i historia PTE m.in. poprzez wydawnictwa, prezentację sylwetek wybitnych ekonomistów polskich działających w kraju i na świecie oraz galerie zdjęć z najważniejszych
wydarzeń PTE. Za pomocą funkcjonującej na stronie „Księgarni on-line” można dokonać zakupu książek wydanych przez PTE. Na stronie internetowej zamieszczone
są także artykuły i opinie nt. bieżących wydarzeń ekonomicznych oraz recenzje
książek. Witryna internetowa eksponuje także materiały prasowe, pokazujące rosnącą obecność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w mediach.
W 2008 r. strona internetowa przeszła kolejną modernizację. Jej struktura została
rozbudowana a wygląd został nieco zmieniony, tak by była ona bardziej czytelna
i przejrzysta dla korzystających. W zakładce poświęconej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej zamieszczony został elektroniczny formularz zgłaszania szkół do udziału
w Olimpiadzie. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem nowej strony internetowej
o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
Obecna struktura strony www.pte.pl
l Strona Główna
¦ Informacje ogólne – zbiór najważniejszych informacji takich jak najnowsze
aktualności, informacje o konferencjach i seminariach prowadzonych przez
PTE.
¦ Aktualności – zbiór aktualności (szerzej niż na stronie głównej)
¦ Archiwum – archiwum wiadomości
l O PTE
¦ O nas – informacja ogólna o PTE
¦ Władze PTE
¦ Oddziały PTE – wizytówki wszystkich oddziałów PTE
¦ Statut PTE
¦ Historia PTE – opis historii PTE (od hasłem 'ponad 200 lat tradycji')
¦ Prezesi i założyciele PTE – prezentacja wizerunku założycieli oraz dotychczasowych prezesów PTE
¦ Członkowstwo w PTE – informacje dla potencjalnych członków PTE
¦ Porozumienie Pięciu – informacja nt. porozumienia z partnerami PTE
¦ Uchwały i komunikaty
¦ PTE w mediach – zbiór publikacji prasowych o PTE
¦ Galerie zdjęć
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l Konferencje i seminaria
¦ Konferencje seminaria naukowe PTE – informacje nt. organizowanych
przez PTE seminariach i konferencjach.
¦ Czwartki u Ekonomistów – strona poświęcona informacjom nt. konwersatoriów pod tym samym tytułem.
¦ Forum Myśli Strategicznej – informacje nt. wspólnej inicjatywy Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim
¦ Konferencje zagraniczne – informacje nt. konferencji zagranicznych w których udział biorą przedstawiciele PTE
l Czasopisma PTE
¦ Biuletyn PTE – zbiór biuletynów PTE z możliwością ich pobrania w formacie PDF
¦ Ekonomista – informacje nt. czasopisma, wskazówki dla autorów, informacje nt. prenumeraty
¦ Zeszyty naukowe – informacje nt. czasopisma wydawanego przez Oddział
PTE w Krakowie
l Ekonomiści
¦ Ekonomiści polscy w świecie – prezentacja biografii ekonomistów spoza
Polski
¦ Jubileusze i jubilaci
¦ Nobliści
¦ Wspomnienia – informacje o zmarłych wybitnych ekonomistach i ludziach
PTE
l Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
¦ Aktualności – bieżące informacje nt. Olimpiady
¦ Informacje o XXII – informacje dotyczące przebiegu olimpiady
¦ Zgłoszenie udziału w OWE – formularz rejestracji do udziału w Olimpiadzie
¦ Nagrody i sponsorzy – informacje nt. uprawnień oraz nagród dla laureatów
oraz prezentacja organizacji wspierających i sponsorów Olimpiady
¦ Literatura i źródła wiedzy
¦ Program i regulamin
¦ Organizatorzy – struktura organizacyjna Olimpiady
¦ Kontakt
¦ Najczęściej zadawane pytania
¦ Przykładowe pytania – wybrane pytania i zadania z poprzednich edycji
¦ Do pobrania – materiały dla uczestników Olimpiady
¦ Poprzednie edycje OWE – informacje nt. poprzednich edycji
¦ Zwycięzcy OWE – prezentacja sylwetek zwycięzców OWE
¦ Klub Olimpijczyka – informacje nt. spotkań Klubu Olimpijczyka
¦ Galeria zdjęć – zbiór zdjęć z wydarzeń związanych z Olimpiadą
¦ OWE w mediach
¦ Forum – forum uczestników i organizatorów Olimpiady
l Klub przedsiębiorców i ekspertów
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l

l

l
l

l
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¦ Klub – informacja nt. klubu oraz o organizowanych seminariach
¦ Eksperci – prezentacja sylwetek ekspertów oraz formularz
VIII Kongres Ekonomistów Polskich
¦ Idea kongresu – idea, cel, struktura
¦ Program
¦ Komunikaty – komunikaty, podziękowania
¦ Materiały kongresowe – materiały i prezentacje z kongresu
¦ Kongres w mediach – materiały prasowe o kongresie
¦ Rada Programowa
¦ Stenogramy
¦ Echa kongresu
¦ Galerie zdjęć – zbiór zdjęć z kongresu
¦ Partnerzy – prezentacja partnerów
¦ Patroni – prezentacja patronów
¦ Sponsorzy – prezentacja sponsorów
¦ Kontakt
Biblioteka PTE – prezentacja zbioru książek PTE
¦ Wydawnictwa własne
¦ Wydawnictwa nadesłane
¦ Książki nagrodzone
¦ Wydawnictwa archiwalne
Księgarnia on-line – sklep internetowy z książkami PTE
Oferta PTE
¦ Współpraca i sponsoring – informacje dot. współpracy z PTE oraz możliwości sponsoringu
¦ Fundusze unijne – oferta usług z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych
¦ Organizacja imprez – oferta usług z zakresu organizacji konferencji, seminariów itp.
¦ Szkolenia i praktyki – oferta praktyk i szkoleń
¦ Reklama – informacja o możliwości reklamy na stronach PTE
¦ Sale konferencyjne – aktualna oferta wynajmu sal konferencyjnych
¦ Audyt i księgowość – oferta usług w zakresie audytu i księgowości
Teksty nadesłane
¦ Artykuły i opinie
¦ Recenzje
¦ Prace naukowe o PTE
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2.
DZIA£ALNOŒÆ W£ADZ PTE
I KOMISJI ZARZ¥DU KRAJOWEGO
2.1. Zarz¹d Krajowy PTE i jego Prezydium
Zarząd Krajowy i jego Prezydium na swoich posiedzeniach podejmowały sprawy,
które kompetencyjnie zostały im przypisane w Statucie oraz dyskutowały inne tematy
wymagające podjęcia w związku z bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Krajowego
i Oddziałów Towarzystwa (wykaz władz stanowi załącznik nr 6.1. do sprawozdania).
W 2008 r. Zarząd Krajowy odbył dwa posiedzenia (27 marca, 28 listopada) natomiast Prezydium Zarządu Krajowego odbyło cztery posiedzenia (27 marca, 9 lipca,
28 listopada oraz 29 listopada).
Najważniejsze tematy przedstawiane na posiedzeniach Zarządu Krajowego były
przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Prezydium Zarządu Krajowego oraz na posiedzeniach ścisłego kierownictwa Prezydium, w którego skład wchodzą: prezes,
wiceprezesi i sekretarz generalny (do 27.03.2008 r.).
Najważniejsze decyzje podjęte przez Prezydium Zarządu Krajowego 27 marca
2008 r.:
n ogłoszenie Konkursu o Nagrodę PTE im. Edwarda Lipińskiego w 2008 r.,
n wprowadzenie zmiany terminu zgłaszania prac na Konkurs PTE na najlepszy
podręcznik akademicki z zakresu ekonomii,
n ustalenie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych
i wspierających PTE.
Wśród najważniejszych dyskutowanych spraw i podjętych decyzji przez Zarząd
Krajowy 27 marca 2008 r. należy wymienić następujące:
n przyjęto sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu Krajowego PTE
w 2007 r.,
n przyjęto sprawozdanie finansowe Zarządu Krajowego PTE za 2007 r.;
n przedyskutowano najważniejsze zamierzenia na szczeblu krajowym PTE
w 2008 r.;
n przyjęto plan finansowy Zarządu Krajowego PTE na 2008 r.;
n przyjęto rezygnację dr Józefa Łobockiego z funkcji Sekretarza Generalnego;
n podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy z firmą „Dorado” prowadzącej przez kilka lat obsługę księgową Zarządu Krajowego PTE. Zadania dotyczące obsługi
księgowej na szczeblu Zarządu Krajowego PTE powierzono Pani Alicji Dylewskiej, księgowej Biura Zarządu Krajowego PTE;
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Prezydium Zarządu Krajowego 9 lipca 2008 r. podejmowało następujące sprawy:
l omówiono sprawę lokalu Warszawskiego Oddziału PTE przy ul. Bruna 32
w Warszawie;
l omówiono przebieg i wyniki XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
l podjęto uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz dokonano zmian w składzie osobowym Komitetu Głównego OWE;
l zapoznano się z informacją o pracach Komisji Statutowej nad projektem zmian
w Statucie PTE;
Prezydium Zarządu Krajowego 28 listopada 2008 r.:
l wprowadziło zmiany w regulaminie Konkursu o Nagrodę PTE im. Prof. E. Lipińskiego;
l rozpatrzyło sprawę uzupełnienia składu osobowego Kapituły Złotej Odznaki
Honorowej PTE z Wieńcem;
l podjęło uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających
przy Zarządzie Krajowym PTE;
Na Zarządzie Krajowym 28 listopada 2008 r.:
l dokonano uroczystego wręczenia nagród przyznanych w dwóch konkursach
PTE: Konkursie im. E Lipińskiego i Konkursie na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii;
l wyrażono zgodę na uzyskanie osobowości prawnej przez Oddział PTE w Lublinie;
l zapoznano się z informacją na temat prac Komisji Statutowej nad zmianami
w Statucie PTE;
l podjęto uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego (wyznaczając termin na 26 marca 2009 r.)
l podjęto uchwałę w sprawie nadania odznak honorowych PTE;
l zapoznano się z informacją o sytuacji finansowej Zarządu Krajowego PTE za 9
miesięcy 2008 r.
Posiedzenie Zarządu Krajowego 28 listopada 2008 r. miało charakter otwarty –
odbywało się w poszerzonym gronie – z udziałem dyrektorów biur Zarządów Oddziałów Towarzystwa. Po posiedzeniu odbyła się wyjazdowa narada prezesów i dyrektorów biur Zarządów Oddziałów w Lesznie. Narada poświęcona była dyskusji
nad projektem zmian w Statucie PTE, możliwościom pozyskiwania środków finansowych w ramach wniosków unijnych oraz innym sprawom i problemom dotyczących działalności PTE.
2.2. Rada Naukowa PTE
W skład Rady Naukowej PTE, wybranej na XIX Zjeździe Krajowym PTE, wchodzi
35 osób. Pracami tego gremium kieruje Prezydium Rady w składzie:
prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński
– przewodniczący
prof. dr hab. Bogusław Fiedor
– wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor – wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
– sekretarz
Rada Naukowa w 2008 r. była inicjatorem, organizatorem lub współorganizatorem następujących przedsięwzięć:
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l Seminarium Rady Naukowej PTE nt. „Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii – na pograniczu dyscyplin naukowych” (w ramach nowego cyklu konferencji i seminariów pokongresowych w PTE) odbyło się 6 lutego 2008 r.
Wprowadzenie: prof. Zbigniewa Hockuba, na bazie referatu na VIII Kongres
Ekonomistów Polskich przygotowanego wspólnie z prof. Marianem Gorynią
i dr Marianem Brzezińskim nt. „Między imperializmem a kooperacja – ekonomia
a inne nauki społeczne na początku XXI wieku”;
l Seminarium Rady Naukowej nt. Koncepcja równowagi w ekonomii głównego nurtu i w ekonomii środowiska odbyło się 9 kwietnia 2008 r.; Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Bogusław Fiedor – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przewodniczący sesji I na VIII Kongresie Ekonomistów Polskich.
l Wykład prof. dr hab. Grzegorza W. Kołodko nt. Perspektywy rozwoju Gospodarki Światowej. W poszukiwaniu nowego paradygmatu. Wykład prof.
Grzegorza W. Kołodko, który odbył się 8 maja 2008 r. na posiedzeniu Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, zainicjował dyskusję wokół
Jego najnowszej książki pt. „Wędrujący Świat”, Wydawnictwo Prószyński i Ska, 2008;
l Seminarium Rady Naukowej PTE nt. Obecny kryzys finansowy i jego skutki odbyło się 27 listopada 2008 r. Wprowadzenia do dyskusji pt. Czy wzlatujący orzeł złapie grypę amerykańską? dokonał dr Krzysztof Rybiński, Partner
Ernst & Young.
(Seminaria Rady Naukowej zostały również wymienione w roz. 1. pkt. 1.2. sprawozdania).
Rada Naukowa wniosła swój wkład w VIII Kongres Ekonomistów Polskich, a po
Kongresie w propagowanie jego idei i dorobku. Wielu członków Rady Naukowej bierze udział w pracach nad publikacjami pokongresowymi jako autorzy referatów, czy
też jako redaktorzy naukowi tomów pokongresowych.

2.3. Krajowa Komisja Rewizyjna
W 2008 r. Komisja działała w następującym składzie:
prof. dr hab. Czesław Skowronek
– przewodniczący
mgr Danuta Liwińska-Baranowska
– wiceprzewodnicząca
mgr Elżbieta Chabowska – członek
mgr Kazimierz Łoś
– członek
(Skład Krajowej Komisji Rewizyjnej zmniejszył się do 4 osób – 17 marca 2008 r.
zmarł mgr Eugeniusz Wilk).
W okresie sprawozdawczym KKR dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego PTE za 2007 r. formułując w tej sprawie stosowną
opinię. Opinia dotyczyła tak działalności merytorycznej, jak też finansowej.
Sprawozdanie finansowe Zarządu Krajowego za 2007 r. m. in. w wyniku sugestii KKR w znacznym stopniu zostało dostosowane do wymogów ustawy o rachunkowości.
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KKR dokonała w listopadzie 2008 r. lustracji systemu rachunkowości Zarządu
Krajowego wskazując na poprawę rozwiązań ewidencyjnych, a także na usterki i
słabości, które powinny być usunięte. Wyniki lustracji zostały zawarte w odpowiednim dokumencie i w dniu 7.01.2009 r. przekazane Pani prezes PTE. Dokument ten
może stanowić praktyczną podstawę udoskonalenia systemu rachunkowości Zarządu Krajowego PTE.
Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej był zapraszany na posiedzenia Zarządu Krajowego i Prezydium Zarządu Krajowego PTE.

2.4. S¹d Kole¿eñski
Sąd Koleżeński Towarzystwa w 2008 r. pracował w następującym składzie:
mgr Maria Hanuszko
– przewodnicząca
mgr Janusz Nikodemski
– sekretarz
mgr Marian Adamczyk
– członek
dr Eugeniusz Żuber
– członek
W okresie sprawozdawczym do Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Zarządu
Krajowego wpłynęło odwołanie członka PTE w Legnicy, skarżącego podjętą przez
Zarząd Oddziału PTE w Legnicy uchwałę o wykluczeniu go z członkostwa w PTE.
Po zbadaniu sprawy i dodatkowo zażądanych materiałów z Prezydium Zarządu Oddziału w Legnicy, Sąd rozpatrzył sprawę i poinformował strony o postanowieniu, które w swej konkluzji stanowi, że nie znaleziono możliwości statutowych na uwzględnienie złożonego wniosku.
Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego mgr Maria Hanuszko uczestniczyła w posiedzeniach Zarządu Krajowego PTE.

2.5. Kapitu³a i Komisje Zarz¹du Krajowego PTE
2.5.1. Kapituła Złotej Odznaki Honorowej PTE z Wieńcem
Kapituła Złotej Odznaki Honorowej PTE z Wieńcem w 2008 r. pracowała w następującym składzie: prof. Zdzisław Sadowski (przewodniczący), prof. Stanisława Borkowska (wiceprzewodnicząca), prof. Bożena Klimczak, prof. Jan Lipiński, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Bogna Pilarczyk, prof. Włodzimierz Rydzkowski, prof. Leszek
Żabiński.
Kapituła na posiedzeniu 20 listopada 2008 r. na wniosek Zarządu Oddziału PTE
we Wrocławiu, przyznała Złotą Odznakę Honorową PTE z Wieńcem za szczególne
zasługi dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Marii Cieślik z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
2.5.2. Komisja ds. Odznaczeń
Komisja Zarządu Krajowego PTE ds. Odznaczeń w 2008 r. pracowała w następującym składzie: prof. Jacek Brdulak, mgr Maria Jankowska, prof. Bożena Klimczak,
prof. Andrzej Szplit, prof. Danuta Rucińska.
Komisja rozpatrywała wnioski o przyznanie odznak honorowych PTE osobom za-
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służonym dla Towarzystwa i rekomendowała kandydatów Zarządowi Krajowemu
PTE, który nadaje odznaki. Zarząd Krajowy PTE za szczególny wkład pracy w realizację celów i zadań Towarzystwa w 2008 r. nadał 9 osobom Złote Odznaki Honorowe PTE oraz 5 osobom Srebrne Odznaki Honorowe PTE.
2.5.3. Komisja ds. Majątkowych
Komisja ds. Majątkowych Zarządu Krajowego PTE została powołana w składzie:
prof. Andrzej S. Barczak, dr Paweł Bisek, mgr Łukasz Boberek, dr Łukasz Gębski,
dr Kazimierz Golinowski (przewodniczący), prof. Waldemar Grzywacz, prof. Tadeusz
Janusz, dr Józef Łobocki, dr inż. Andrzej Muszyński (sekretarz).
Komisja jest ciałem doradczo-opiniodawczym do przedstawiania propozycji i opinii dotyczących sposobu zagospodarowania majątku trwałego, jak również posiadanych środków finansowych Towarzystwa.
Komisja dokonała analizy i oceny inwestycji finansowych PTE z okresu
2006/2007. Ponownej analizy postanowiono dokonać na przełomie lat 2008/2009.
2.5.4. Komisja ds. Statutowych
Komisja ds. Statutowych została powołana uchwałą Zarządu Krajowego nr
9/2006 z 14 czerwca 2006 r. W skład Komisji wchodzą: dr Artur Pollok (przewodniczący), dr Tomasz Gaweł (sekretarz), mgr Łukasz Boberek, dr Józef Łobocki, dr inż.
Andrzej Muszyński, prof. Bogna Pilarczyk, mgr Jadwiga Wawer.
Celem pracy Komisji jest wypracowanie projektu formuły nowego statutu Towarzystwa.
Komisja Statutowa przyjęła na początku swojej pracy kilka ogólnych zasad, które ukierunkowywały jej prace nad przygotowaniem projektu zmian, a mianowicie:
– konieczność uregulowania wielu kwestii finansowych i upoważnień decyzyjnych (wskazywały na to opinie i uwagi audytora oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej);
– uregulowanie spraw dotyczących reprezentowania Towarzystwa, zatwierdzania
sprawozdań finansowych itp. (te kwestie wymagają wyjaśnienia prawnego);
– kwestia działalności gospodarczej prowadzonej przez nasze Towarzystwo –
zrezygnowanie ze specyfikacji tych działalności i ograniczenie jej do zapisu, że
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie określonym uchwałą Zarządu Krajowego;
– wprowadzenie ograniczenia nieprzerwanych kadencji prezesów ZK i prezesów
Zarządu Oddziałów (nie więcej, niż przez dwie następujące bezpośrednio po
sobie kadencje);
– wydłużenie kadencji władz z 4-lat do 5-ciu. Wadą dotychczasowego rozwiązania jest odbywanie Zjazdu Krajowego w końcu roku (Oddziałów w połowie roku), kiedy nowe władze przejmują bagaż nierozliczonego roku po poprzednich
władzach (nie należałoby obciążać następców bagażem rozliczenia). Po przyjęciu tej zmiany Zjazd Krajowy odbywałby się w kwietniu/ maju, natomiast do
marca odbywały się zjazdy oddziałów.
Komisja Statutowa podjęła działania nad zebraniem materiałów wyjściowych
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z Oddziałów w celu określenia postulowanych obszarów zmian w Statucie Towarzystwa.
Komisja dokonała analizy nadesłanych uwag, opinii i propozycji z Oddziałów
w sprawie zmian w Statucie. W wyniku dalszych prac Komisji oraz przeprowadzeniu
dyskusji na wspólnym posiedzeniu prezesów i dyrektorów Oddziałów 28 listopada
2008 r. w Lesznie, wypracowano projekt nowego Statutu, który został przesłany
w styczniu 2009 r. roku do konsultacji w Oddziałach.
Założono następującą kolejność dalszych działań:
– zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego w celu przyjęcia nowego Statutu
(zaplanowano na 26.03.2009 r.);
– zarejestrowanie nowego statutu w KRS,
– przekazanie statutu Oddziałom, które odbędą swoje Zjazdy i wybiorą władze
na podstawie nowego statutu.

5.5. Komisja Historyczna
Komisja Historyczna powołana przez Zarząd Krajowy PTE ukonstytuowała się następująco: dr Alojzy Czech (przewodniczący), mgr Tadeusz Orłowski (wiceprzewodniczący), dr inż. Andrzej Muszyński (sekretarz), dr Mirosław Bochenek, dr Wojciech
Giza, prof. Adam Szeworski.
Komisja Historyczna, po zapoznaniu się z zamierzeniami Zarządu Krajowego PTE
w sprawie prac nad historią Towarzystwa, poparła ideę opracowania historycznego
o PTE.
Uznano, iż w opracowaniu należałoby wykorzystać m. in. dotychczasowe opracowanie autorstwa Janiny i Tadeusza Orłowskich w 1987 r. pt. Zarys historii PTE (zamieszczone na stronie www. pte. pl) oraz dr. inż. Andrzeja Muszyńskiego w latach
1997-2000 z okazji 110-lecia społecznego ruchu ekonomicznego pt. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, doświadczenia – dorobek – perspektywy. Kierowanie pracami nad opracowaniem zarysu historii społecznego ruchu ekonomistów i PTE powierzono dr Alojzemu Czechowi.

5.6. Komisja Wydawnicza
W skład Komisji ds. Wydawnictw wchodzą: prof. Joanna Kotowicz-Jawor, prof.
Barbara Liberda, prof. Krzysztof Marczewski, dr Artur Pollok, prof. Stanisław Rudolf,
prof. Włodzimierz Siwiński.
Komisja współtworzy inicjatywy wydawnicze, konsultuje i opiniuje zamierzenia
wydawnicze PTE. W ostatnim okresie Komisja opiniowała sprawę wydania przez
PTE książki poświęconej Władysławowi Marianowi Zawadzkiemu, wybitnemu polskiemu ekonomiście w 70-tą rocznicę Jego śmierci (8 marca 2009 r.). Autorem
książki jest dr Mirosław Bochenek z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Praca została skierowania do recenzji do prof. Aleksandra Łukaszewicza. Pozytywna opinia
komisji umożliwiła podjęcie decyzji o wydaniu książki. Prace nad wydaniem publikacji zostały podjęte.
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3.
BIURO ZARZ¥DU KRAJOWEGO PTE
Biuro Zarządu Krajowego PTE zajmowało się obsługą biurową władz statutowych, realizowało działania związane z zadaniami przyjętymi przez Zarząd Krajowy,
Prezydium Zarządu Krajowego, Radę Naukową, Krajową Komisję Rewizyjną oraz
prowadziło działalność administracyjną budynku.
W okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu Krajowego PTE przygotowywało organizacyjnie wszystkie przedsięwzięcia programowe na szczeblu krajowym, jak
również bezpośrednią współpracę i wymianę informacji z Oddziałami Towarzystwa.
Wśród głównych zadań zrealizowanych w 2008 r., poza realizacją programu merytorycznego Zarządu Krajowego, należy wymienić następujące:
l w ramach projektu modernizacji Warszawskiego Domu Ekonomisty PTE –
w szczególności:
– uzyskano od Stołecznego Konserwatora Zabytków pozwolenie na remont
elewacji i dachu Warszawskiego Domu Ekonomisty,
– uzyskano od Miasta Stołecznego Warszawy pozwolenie budowlane na remont elewacji i dachu Warszawskiego Domu Ekonomisty,
– wystąpiono do Stołecznego Konserwatora Zabytków o zgodę na zamieszczenie siatki reklamowej na czas remontu na frontowej elewacji Warszawskiego Domu Ekonomisty,
– najemca części parterowej dokonał remontu sklepu i nastąpiło jego otwarcie – sklep Bally,
– przeprowadzono okresowe remonty pomieszczeń wspólnych (toalety, korytarze),
– kontynuowano porządkowanie i osuszanie pomieszczeń piwnicznych,
– została wynajęta część ogrodu oraz pomieszczeń piwnicznych nowemu najemcy w celu otwarcia lokalu gastronomicznego, w wynajętych pomieszczeniach piwnicznych przeprowadzono niezbędne remonty,
– prowadzono aktywną politykę w sprawie wykorzystywania powierzchni lokalowych pod wynajem w budynku Domu Ekonomisty,
l kontynuowano prace w zakresie reorganizacji i wyposażenia Biura Zarządu
Krajowego (m. in. wymieniono stoły konferencyjne);
l kontynuowano prace porządkowe w archiwum PTE;
l nastąpiła zmiana agencji ochrony na firmę Ochrona Juventus sp. z. o.o., co ma
na celu zwiększenie selektywności ochrony;
l kontynuowano współpracę z Urzędem Pracy w celu pozyskiwania dla PTE stażystów;
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l prowadzono aktywną dystrybucję książek poprzez szeroką akcję informacyjną
– na stronie internetowej (promocyjne ceny), ulotki, kontakty z księgarniami
oraz bezpośrednią sprzedaż książek przez Biuro Zarządu Krajowego PTE.
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4.
LICZBOWE ZESTAWIENIE
DZIA£ALNOŒCI STATUTOWEJ
ODDZIA£ÓW PTE ORAZ
ZARZ¥DU KRAJOWEGO I RADY NAUKOWEJ
Tabela 4.1a. Konferencje
Konferencje
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Liczba

ODDZIAŁ
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Legnica
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Toruń
Wałbrzych
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Ogółem O/PTE
ZK PTE + RN PTE
ŁĄCZNIE PTE

2007

2008

6

6

1
1
1

1
1

1
2

Uczestnicy
2007
2008

371

59
27
50

340
25
34

50
86

57
1

80

1
2

4

60
350

118

3
1

4
1

287
65

284
87

3
2

1
1

212
111

83
38

21
10
31

23
10
3

1542
406
1948

1225
443
1688
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Tabela 4.1.b Seminaria
Seminaria
Lp.

ODDZIAŁY

Liczba
2007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Legnica
Lublin1)
Łódź
Olsztyn
Opole2)
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Toruń
Wałbrzych
Warszawa3)
Wrocław
Zielona Góra
Ogółem O/PTE
ZK PTE+RN PTE
ŁĄCZNIE PTE

1
17

2008
3
2
16

Uczestnicy
2007
2008
112
20
23
442
467

2

1

5

35

3
2

1

87

70

7
10

4

29
266

19

25

2
30

887

108
857

78
1

51
2

1779
90

1414
200

2
27
9
2

2
27
9
1

43
748
278
60

57
820
252
20

186
5
191

151
18
169

4778
185
4963

4454
545
4908

1) prowadzi Zakład Ekspertyz Gospodarczych PETEX) Sp. z o.o.
2) w ramach działalności spółki: ZAKŁAD SZKOLENIA I DORADZTWA EKONOMICZNEGO
3) prowadzi ZAKŁAD SZKOLENIA I EKSPERTYZ PTE PETEKS Spółka z o.o.
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Tabela 4.2. Szkolenia i kursy ekonomiczne
Lp.

ODDZIAŁY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Legnica
Lublin1)
Łódź
Olsztyn
Opole2)
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Toruń
Wałbrzych
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Ogółem PTE

2007
3

Szkolenia i kursy
Liczba
Uczestnicy
2008
2007
2008
82

18
27

30
19

264
314

601
328

153
17
36

152
22
24

2548
350
1005

2207
319
431

17
24
76
15
9
21
38
19

14
9
92
17
12
20
27
18
1

235
628
1564
231
388
473
425
327

141
231
1921
320
578
341
296
281
53

2
40
69
584

32
34
58
549

854
1003
10723

613
737
9398

1) Działalność szkoleniową prowadzi PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie

(Zarzd Krajowy PTE jest współudziałowcem).Działalność szkoleniową prowadzi również Zakład Ekspertyz
Gospodarczych „PETEX” Sp. z o.o.
2) Działalność szkoleniową prowadzi PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w Opolu Sp. z o.o.
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Tabela 4.3. Szko³y i studia podyplomowe w O/PTE
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Oddział
Bydgoszcz
Częstochowa
Elbląg
Katowice1)
Olsztyn
Opole
Wrocław
Ogółem PTE

Szkoły i studia podyplomowe w Oddziałach
Liczba szkół
Liczba uczestników
Liczba absolwentów
2007
2008
2007
2008
2007
2008
4
8
197
115
1
1
42
19
40
15
3
3
50
50
8
1
280
29
245
29
2
2
54
57
19
28
2
100
100
1
1
321
419
51
145
19
13
944
789
355
317

1) Studia podyplomowe organizowane wspólnie z Akademią Ekonomiczną w Katowicach
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Tabela 4.4. Odczyty i prelekcje
Lp.

ODDZIAŁY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Legnica
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Toruń
Wałbrzych
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Ogółem O/PTE

Liczba
2007

Odczyty i prelekcje
Uczestnicy
2008
2007
2008

3
18
6
3
5
6
2

4
11
7
5
8
2
5

22
270
280
63
168
159
31

150
170
390
100
172
36
121

2
1

6

50
45

160

3
7
1
4

5
8
4
4

75
87
120
165

85
97
463
180

6
3
4
74

4
0
8
81

182
70
290
2077

126
330
2580
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Tabela 4.5. Wydawnictwa i publikacje
Lp.

ODDZIAŁY
2007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz3)
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Legnica
Lublin
Łódź4)
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Toruń
Wałbrzych
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Ogółem O/PTE
ZK PTE + RN PTE
ŁĄCZNIE PTE

Wydawnictwa i publikacje
Liczba
Nakład
2008
2007

17

101

1262

1476

1

1

100

120

1
1

1
1
1
3

160
150

200
150
200
960

3

23
1
1

25
1

4340

920
200
300

1067
200

4
2

3
2
2

840
600

2000
620
600

1

1
3

130

160
290

55
2
58

145
8
153

9002
92505)
18252

8043
94006)
17443

3) Materiały przygotowane na szkolenia prowadzone przez Oddział
4) Materiały przygotowane na szkolenia prowadzone przez Oddział
5) W tym nakład:

– 4 Biuletyny PTE = 3200 egz.
– Informatora o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej = 3800 egz.
– Album z okazji XX-lecia OWE = 1000 egz.
6) W tym nakład:
– 4 Biuletyny PTE = 3000 egz.
– Informatora o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej = 5200 egz.
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Tabela 4.6. Konsultacje i ekspertyzy
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ODDZIAŁY
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Legnica
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Toruń
Wałbrzych
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Ogółem O/PTE

Konsultacje
Liczba
Uczestnicy
2007
2008
2007
2008
4
623

8
875

16
623

25
984

2

10

7

14

7
5

5
4

7
46

5
32

11

4

11

25

10

48

3
680

4
920

28
786

Ekspertyzy
Liczba
2007
2008

1

1
1
1

13

8

4

24

35
1119

11

6

6

14

35

31
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Tabela 4.7. Cz³onkowie w PTE
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ODDZIAŁ

Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Legnica
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole*
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Toruń
Wałbrzych
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Ogółem O/PTE
Członkowie koła przy ZK PTE
ŁĄCZNIE PTE

Członkowie
Zwyczajni
Wspierający
2007
2008
2007
2008
65
82
41
48
4
4
187
225
29
25
91
94
3
2
95
80
2
2
333
348
5
4
243
184
140
139
11
9
50
50
10
10
90
90
270
277
1
302
264
1
1
112
102
502
512
9
5
105
107
1
1
76
77
203
208
4
167
136
8
8
66
33
6
6
71
71
4
4
24
24
264
248
6
6
142
139
168
167
3807
3705
104
87
44
90
8
14
3851
3795
112
101

* bez uwzględnienia studentów – członków Kół Młodych Ekonomistów
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Tabela 4.8. Ko³a, Kluby, Rady Koordynacyjne
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ODDZIAŁ
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Legnica
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Toruń
Wałbrzych
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Ogółem O/PTE
ZK PTE
ŁĄCZNIE PTE

Koła
2007
4
4
5
5
4
2
11
2

Kluby
2008
5
4
5
5
4
2
11
2

1
10
10

1
10
10

11

8

3
4
10
3
5

2
1
8
3
5

3
2
1
95
1
96

3
2
1
93
1
94

Rady Koordynacyjne
2007
2008
1
1

2007

2008

3

3

1

1
1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

4

3

4

3

2

2

1
10
2
12

1
9
2
11
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5.
INFORMACJA OGÓLNA
O SYTUACJI FINANSOWEJ
ZARZ¥DU KRAJOWEGO PTE W 2008 R.
1. Wyniki finansowe. Przychody i koszty
Rok 2008 dla Zarządu Krajowego PTE był kolejnym okresem poprawy sytuacji finansowej. Przychody w 2008 r. wyniosły 2 793 386,41 zł, natomiast koszty – 2 656
906,25 zł, co dało wynik bilansowy dodatni (zysk netto) w wysokości 136 480,16
zł. Przychody w 2008 r. w stosunku do przychodów w 2007 r. wzrosły z 2 227 143,31
zł do 2 793 386,41 zł, czyli o 566 243,10 zł (wzrost o 25,42%), zaś koszty w 2008 r.
w stosunku do 2007 r. wzrosły z 2 125 719,44 zł do 2 656 906,25 zł, czyli o 531
186,81 zł (wzrost o 24,99%).
W okresie od 2005 r. do 2008 r. przychody wzrosły z 1 712 399,57 zł do 2 793
386,41 zł, czyli o 63,13%, natomiast dynamika kosztów była ponad dwukrotnie niższa, nastąpił ich wzrost z 2 061 475,43 zł do 2 656 906,25 zł, czyli o 22,88%.
Poziom osiągniętego w 2008 r. zysku netto w wysokości ponad 135 tys. zł jest
szczególnie symptomatyczny na tle wyników w latach poprzednich. I tak, w 2005 r.
odnotowana została strata w wysokości 349 265,86 zł, natomiast już w 2006 r. strata została zmniejszona ponad dziesięciokrotnie i wynosiła – 33 268,90 zł. W 2008 r.
osiągnięto zysk netto w wysokości 136 480,16 zł. Dodatni wynik finansowy w 2008
r. został osiągnięty w warunkach konieczności ponoszenia relatywnie wysokich bieżących kosztów remontów i konserwacji budynku, a także konieczności sfinansowania publikacji będących dorobkiem VIII Kongresu Ekonomistów Polskich oraz organizacji licznych konferencji i seminariów naukowych. Budynek wymaga dalszych
kosztownych prac remontowych, w tym odnowienia elewacji, dachu oraz generalnego remontu piwnic. Dodatni wynik finansowy umożliwia gromadzenie na ten cel
niezbędnych środków pieniężnych. Są one obecnie gromadzone zarówno na rachunkach i lokatach bankowych, jak i w funduszach inwestycyjnych.
Podjęta w roku 2006 decyzja o ulokowaniu wolnych środków pieniężnych w funduszach inwestycyjnych jest podtrzymywana, co było sugerowane przez Komisję
Majątkową. Łączna wartość zainwestowanych w funduszach inwestycyjnych środków wynosiła 780 000,00 zł, jednakże ich wartość na koniec 2008 r. (po dokonanej
aktualizacji) wyniosła 664 032,17 zł. ZK PTE dysponuje ponadto lokatami bankowymi w wysokości 738 600,00 zł (znaczną część z tej kwoty stanowią kaucje wpłacone przez najemców). Zarząd Krajowy PTE posiada także udziały w Zakładzie Szko-
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lenia i Doradztwa PTE Sp. z o.o. w Lublinie o wartości 22 400,00 zł. Komisja Majątkowa przy Zarządzie Krajowym PTE na posiedzeniu 5 maja 2008 r. podtrzymała zasadność takich form inwestowania.
Reasumując Zarząd Krajowy zamknął rok obrachunkowy 2008 zyskiem netto
w wysokości 136 480,16 zł, na co złożyły się:
1) wynik bilansowy (strata) na działalności statutowej pożytku publicznego w kwocie 897 244,48 zł,
2) wynik bilansowy (zysk) z działalności gospodarczej: 1 145 353,92 zł.
Sytuacja finansowa Zarządu Krajowego jest stabilna a wszystkie koszty są na bieżąco pokrywane przychodami. W planie na 2009 r. (rok bieżący) zakładane jest zbilansowanie kosztów i przychodów. Zgodnie bowiem z zasadami i regulacjami funkcjonowania Towarzystwa, wypracowywane zyski przeznaczane są w pełni na realizację celów statutowych. Uwzględnione przy tym zostały niezbędne, relatywnie wysokie nakłady – w wysokości ok. 250 000,00 zł – na remont budynku, w tym remont
dachu i elewacji.

Tab. 1. Przychody, koszty i wyniki finansowe ZK PTE w latach 2005–2008
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

Przychody

1 712 399,57

1 652 301,66

2 227 143,31

2 793 386,41

Koszty

2 061 475,43

1 685 560,19

2 125 719,44

2 656 906,25

Wynik finansowy (zysk/strata) -349 075,86

-33 258,53

101 423,87

136 480,16

Fundusze inwestycyjne

-

780 000,00

780 000,00

664 032,17

Lokaty

-

-

151 761,22

738 600,00

22 400,00

22 400,00

22 400,00

22 400,00

912 708,17

87 693,92

237 793,42

11 908,30

Udziały*
Środki pieniężne

* brak wpływu na wynik finansowy ZK PTE (w związku z sytuacją finansową ZSiD PTE Sp. z o. o. w Lublinie,
ZK PTE nie otrzymuje dywidendy)

2. Sytuacja maj¹tkowa – sk³adniki i struktura maj¹tku
Wartość majątku ogółem (aktywów) ZK PTE na koniec roku 2008 osiągnęła poziom 3 049 589,44 zł. Suma aktywów ogółem zmniejszyła się o 1 procent w porównaniu z rokiem 2008 r. Zmniejszenie to wynikało głównie z umorzenia prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz umorzenia wartości budynku i było niwelowane poprzez wzrost zasobów obrotowych. Główną część majątku trwałego stanowi kamienica – Warszawski Dom Ekonomisty przy ul. Nowy Świat 49, którego wartość księgowa wynosi 245 tys. zł. Przy tym ze względu na obowiązujące reguły rachunkowości wartość księgowa nie odzwierciedla jednak wartości rynkowej obiektu, która jest
znacznie wyższa. W roku 2008 wartość aktywów trwałych zmniejszyła się o 19,3%
w związku z umorzeniem prawa wieczystego użytkowania gruntu i budynku. Inwestycje długoterminowe spadły w stosunku do roku 2007. Jednostki uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych stanowią 686 432,17 zł, natomiast udziały w Zakładzie
Szkolenia i Doradztwa PTE Sp. z o.o. w Lublinie 22 400,00 zł.
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Istotna zmiana nastąpiła natomiast w aktywach obrotowych. W ciągu roku 2008
ich wartość wzrosła z 560 872,11 zł do 1 017 218,26 zł. Na taki stan składa się
przede wszystkim przyrost środków pieniężnych do kwoty 750 508,30 zł. Należności krótkoterminowe wzrosły do poziomu 192 356,15 zł, zaś zapasy wzrosły do 60
022,59 zł, a rozliczenia międzyokresowe wzrosły do 14 331,22 zł. Zapasy to prawie
w całości książki, które zostały wydrukowane w okresie do 2005 oraz w 2008 r.

3. P³ynnoœæ finansowa i zdolnoœæ do terminowego regulowania zobowi¹zañ
Płynność finansowa kształtuje się na wysokim poziomie, co świadczy o bezpieczeństwie finansowym działalności ZK PTE i zapewnieniu źródeł jej finansowania.
Wskaźnik płynności bieżącej w roku 2008 wynosił 5,38 (dla porównania w roku 2007
wynosił 5,18), natomiast wskaźnik płynności szybkiej 5,06 (w 2007 – 4,60). Poziom
obydwu wskaźników był zatem znacznie wyższy od norm stosowanych przez banki. Wysoki poziom tych wskaźników wynika z dużej atrakcyjności oferty odsetkowej
banków dla lokat, a ponadto z faktu gromadzenia środków pieniężnych na finansowanie remontu elewacji i dachu Warszawskiego Domu Ekonomisty.
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku 2008 wynosiły 186 426,92 zł, a należności krótkoterminowe 192 356,15 zł, Kwoty te były większe w stosunku do ubiegłorocznych. Ich stan wynikał z terminów płatności, a nie problemów finansowych,
co potwierdza fakt, że z początkiem 2009 r. zobowiązania i należności z 2008 r. zostały w większości uregulowane. Natomiast zobowiązania długookresowe w kwocie
239 142,80 zł stanowią kaucje wpłacone przez najemców i mają odpowiednik
w środkach pieniężnych ulokowanych w banku.

4. Przychody z ca³okszta³tu dzia³alnoœci
Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w roku 2008 osiągnął
przychody w wysokości 2 757 839,37 zł, co oznacza, że były one wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 24,95%. (tab. 2).

Tab. 2. Przychody w latach 2007 i 2008
Lp.

1
1.1
1.2
1.3

Wyszczególnienie

2007

Przychody ogółem*
2 207 186,86
Działalność statutowa
864 100,48
KG OWE
354 654,88
Działalność gospodarcza
988 431,50

2008

2 757 839,37
559 522,97
492 202,19
1 706 114,21

Dynamika
2008/2007
(%)
124,95
64,75
138,78
172,61

Struktura Struktura
w 2007
w 2008
(%)
(%)
100
100
39,15
20,29
16,07
17,85
44,78
61,86

* stan bez uwzględniania zmiany stanu produktów i różnic kursowych (zostały one przedstawione w rachunku zysku i strat poz. A. II)

Przychody z działalności statutowej w 2008 r. zmalały o 35,25%. Wysokie przychody w 2007r. wynikały z organizacji Kongresu (były to przede wszystkim wpłaty
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uczestników i sponsorów Kongresu). Z kolei wzrost przychodów KG OWE o 38,78%
jest wynikiem pozyskania środków od sponsorów (w formie nagród dla laureatów
oraz szkół). Natomiast wyższe o 72,61% przychody z działalności gospodarczej
w 2008 r. w porównaniu z 2007 r. wynikają z bardzo korzystnych umów z najemcami powierzchni biurowej usługowej w siedzibie ZK PTE.

5. Koszty dzia³alnoœci
W porównaniu do roku 2007 koszty działalności ogółem w 2008 r. wzrosły
o 24,49%, (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów). Źródłem wzrostu kosztów
działalności statutowej (o 8,64 %) były głównie nakłady, jakie zostały poniesione
w związku z organizacją licznych konferencji i seminariów oraz wydawnictwami.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest finansowana z dotacji MEN i ze środków
własnych ZK PTE. Od kilku lat kwota dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej nie
zmienia się, mimo wzrostu kosztów związanych z organizacją Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej i inflacją. Wzrost kosztów OWE i zwiększenie puli nagród dla laureatów jest finansowane poprzez pozyskanie dodatkowych środków od sponsorów
oraz ze środków ZK PTE. Dodatkowo wzrost kosztów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wynika z podejmowania różnych działań marketingowych (np. zakup i wysyłka
książek naukowych dla wszystkich uczestników I etapu) mających na celu zwiększenie liczby uczniów startujących w olimpiadzie.
Wzrost kosztów działalności gospodarczej był spowodowany m. in. podwyżkami
cen energii elektrycznej, wody oraz wywozu nieczystości, a także wyższymi kosztami działalności Biura Zarządu Krajowego.

Tab. 3. Koszty dzia³alnoœci w latach 2007 i 2008
Lp.

1
1.1
1.2
1.3

Wyszczególnienie

2007

Koszty ogółem*
2 105 762,99
Działalność statutowa
1 308 133,48
KG OWE
353 124,92
Działalność gospodarcza
444 504,59

2008

2 621 359,21
1 421 220,41
639 378,51
560 760,29

Dynamika
2008/2007
(%)
124,49
108,64
181,06
126,15

Struktura Struktura
w 2007
w 2008
(%)
(%)
100
100
62,12
54,22
16,77
24,39
21,11
21,39

* stan z uwzględnieniem zmiany stanu produktów i różnic kursowych (zostały one przedstawione w rachunku zysku i strat poz. A. II)
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6. Konfrontacja przychodów i kosztów, z uwzglêdnieniem trzech
sfer dzia³alnoœci – szczegó³owe tabele
Działalność statutowa

Tab. 4. Przychody z dzia³alnoœci statutowej po¿ytku publicznego
Lp.

1

Wyszczególnienie

Składki członkowskie
2 Dotacje, w tym:
2.1 Kongres
2.2 Książka
„Przełomowy rok 1956”
2.3 Książka „Dyskusje
o gospodarce socjal.”
2.4 Klub Olimpijczyka
3 Subwencje zwolnione
z VAT wpłaty
4 Czwartki u ekonomistów
5 Seminaria, konferencje
w tym m.in.
5.1 Seminarium we Vlotho
5.2 Kongres
6 Wydawnictwa i inne
7 Bal Andrzejkowy
8 Usprawnienia
organizacyjne
9 1% podatku
10 Pozostałe przychody
w tym
10.1 Odsetki uzyskane
10.2 Pozostałe przychody
operacyjne
10.3 Koszt wytworzenia
produktów na własne
potrzeby
11 Przychody wolne
od podatku
dochodowego
(wg pkt-u 6)
12 Ekspertyzy i opracowania
RAZEM

2007

2 783,78
106 025,53
97 000,00

2008

Dynamika
2008/2007
(%)
6 310,00
226,67
4 814,80
4,54
-

Struktura Struktura
w 2007
w 2008
(%)
(%)
0,32
1,13
12,27
0,86
11,23
-

5 900,00

-

-

0,68

-

3 125,53

4 814,80
-

-

0,36

0,86
-

19 487,66
500,00

18 005,00
-

92,39
-

2,26
0,06

3,22
-

51
15
35
14

507,12
701,00
806,12
447,82
-

20,69
90,34
15,46
98,43
-

28,81
2,01
26,80
1,70
1,30

9,20
2,80
6,40
2,58
-

18 000,00
9 626,98

9 214,51

95,72

2,08
1,11

1,65

52 643,82
7 024,34

41 815,00
33 238,32

79,43
473,19

6,09
0,81

7,47
5,94

44 302,69

8 576,68

19,36

5,13

1,53

1 316,79

-

-

0,15

-

380 203,46
864 100,48

357 233,42
56 175,30
559 522,97

93,96
64,75

44,00
100

63,85
10,04
100

248
17
231
14
11

924,31
380,00
544,31
677,81
227,13
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Tab. 5. Koszty z dzia³alnoœci statutowej po¿ytku publicznego
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

Wyszczególnienie

2007

Czwartki u ekonomistów
25 817,80
Seminarium we Vlotho
18 948,51
Kongres
328 544,31
Pozostałe konferencje
13 047,51
Wydawnictwa, konkursy,
nagrody i inne
40 185,29
Bal Andrzejkowy
15 587,86
Koszty zarządu
Krajowego
60 679,79
Koszty usprawnień
organizacyjnych
36 314,39
Koszty Biura KGOWE
38 737,37
Koszty Biura
- działalność
statutowa
703 950,38
Pozostałe koszty
26 320,37
Koszty finansowe
146,92
Ekspertyzy
i opracowania
RAZEM
1 308 133,48

2008

12
25
40
76

729,26
939,13
933,39
014,43

Dynamika
2008/2007
(%)
49,30
136,89
12,46
582,60

Struktura Struktura
w 2007
w 2008
(%)
(%)
1,97
0,90
1,45
1,82
25,12
2,88
1,00
5,35

103 950,81
-

258,68
-

3,07
1,19

7,31
-

57 030,11

93,98

4,64

4,01

10 292,50
-

28,34
-

2,78
2,96

0,72
-

845 700,14
120,14
75 879,35
288,29
122 193,52 83 170,00

53,81
2,01
0,01

59,50
5,35
8,60

100

3,56
100

50 557,77
1 421 220,41

108,64

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE)
Tab. 6. Przychody z dzia³alnoœci KG OWE
Lp.

1
2
3
4

58

Wyszczególnienie

Dotacje MENiS
Dotacje obce
Odsetki r-k bankowy
Odszkodowanie
RAZEM

2007

2008

253 000,00
99 900,00
1 754,88
354 654,88

253 000,00
235 249,00
2 588,19
1 365,00
492 202,19

Dynamika
2008/2007
(%)
100
235,48
147,49
138,78

Struktura Struktura
w 2007
w 2008
(%)
(%)
71,34
51,40
28,17
47,80
0,49
0,53
0,27
100
100
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Tab. 7. Koszty z dzia³alnoœci KG OWE
Lp.

1
2
3
4

Wyszczególnienie

Nagrody
Wynagrodzenia
Honoraria
Pochodne
od wynagrodzeń
Transport i delegacje
Wyżywienie
Zakwaterowanie
Sprawdzanie prac
Inne koszty biurowe
Inne (telefon, poczta)
Razem

5
6
7
8
9
10

2007

90 900,00
41 875,01
89 570,00
15 189,12
28 711,11
32 884,30
10 472,68
11 583,97
14 604,88
17 333,85
353 124,92

2008

Dynamika
2008/2007
(%)
59 389,00
65,33
74 882,50
16,95
116 421,00
129,98
17 940,56
118,11
56 681,53
197,42
39 541,29
120,24
15 306,10
146,15
10 887,94
93,99
224 426,92 15 36,65
23 901,67
137,89
639 378,51
181,06

Struktura Struktura
w 2007
w 2008
(%)
(%)
25,74
9,29
11,86
11,71
25,36
18,21
4,30
8,13
9,31
2,97
3,28
4,14
4,91
100

2,81
8,86
6,18
2,40
1,70
35,10
3,74
100

Działalność gospodarcza

Tab. 8. Przychody z dzia³alnoœci gospodarczej (us³ugi)
Lp.

1
2
3
4
5
6
7

Wyszczególnienie

Czynsze
Wynajem lokali
Telefony
Energia
Co, wodn. -kanal
Pozostałe
Legitymacje członkowskie
RAZEM

2007

902 329,85
18 488,68
34 605,21
20 779,68
8 234,50
2 920,08
1 073,50
988 431,50

2008

1 523
63
26
45
14
32

041,49
597,06
099,99
859,34
573,96
942,37
1 706 114,21

Dynamika
2008/2007
(%)
168,79
343,98
75,42
220,69
176,99
1 128,13
172,61

Struktura Struktura
w 2007
w 2008
(%)
(%)
91,29
9,27
1,87
3,73
3,50
1,53
2,10
2,69
0,83
0,85
0,30
1,93
0,11
100
100

Tab. 9. Koszty dzia³alnoœci gospodarczej (operacyjne)
Lp.

1
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie

Dotacje MENiS
Telefony
Energia
Co. wodn. -kanaliz
Koszty Biura
Legitymacje członkowskie
Pozostałe
RAZEM

2007

253
34
20
8
379
1

000,00
605,21
779,68
234,50
050,20
750,00
85,00
444 504,59

2008

253
26
45
14
455

000,00
099,99
859,34
573,96
377,00
18 850,00
560 760,29

Dynamika
2008/2007
(%)
100
75,42
220,69
176,99
120,14
22 176,47
123,40

Struktura Struktura
w 2007
w 2008
(%)
(%)
71,34
51,40
7,79
4,65
4,67
8,18
1,85
2,60
85,27
81,21
0,39
0,02
3,36
100
100
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7. Ocena syntetyczna wyników finansowych na tle lat ubieg³ych i za³o¿eñ planu
Analiza finansowa ZK PTE wykazuje, że w latach 2005–2008 nastąpiła istotna poprawa wyników finansowych. W roku 2008 w stosunku do 2007 przychody wzrosły
o 25,42%, a koszty o 24,99%, co zaowocowało zyskiem netto w wysokości 136
480,16 zł. Poniesione w przeszłości wysokie straty (za rok 2005 -349 075,86 zł) wymagały zdecydowanej redukcji kosztów w roku 2006 – prawie o 1/5. Udało się to
przy nieznacznym przejściowym spadku przychodów. Taka strategia umożliwiła
w 2006r. w porównaniu z rokiem 2005 ponad dziesięciokrotne zmniejszenie straty
(do poziomu 33 258,53), a następnie wypracowanie w 2007 roku zysku netto w wysokości 101 423,87 zł. Nastąpiło to mimo konieczności ponoszenia znacznych
kosztów na remonty, co było niezbędne dla uzyskania wzrostu przychodów z tytułu
wynajmu powierzchni biurowej i usługowej

8. Zamierzenia na rok 2009
W planie na rok 2009 zakładane jest zrównanie przychodów z kosztami działalności na poziomie 2 883 tys. zł. Największy wzrost w kosztach planowany jest w związku z remontem budynku ZK PTE. Konieczne jest bowiem odnowienie elewacji i dachu budynku. Pilną potrzebą jest również modernizacja piwnic i zabezpieczenie fundamentów budynku. Modernizacja piwnic jest już częściowo przeprowadzana przez
nowego najemcę. Zagrożeniem dla stabilnych wpływów z wynajmowanej powierzchni biurowej i usługowej może być narastanie kryzysu gospodarczego w Polsce i wynikające z tego trudności firm w regulowaniu swoich zobowiązań finansowych
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6.
ZA£¥CZNIKI
6.1. Za³¹cznik nr 1: Wykaz cz³onków w³adz PTE w kadencji 2005–2009
(wg stanu do 31.12.2008 r.)
PREZYDIUM ZK PTE
prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA
dr Artur POLLOK
prof. Stanisław RUDOLF
prof. Andrzej S. BARCZAK
prof. Stanisława BORKOWSKA
prof. Waldemar GRZYWACZ
prof. Bożena KLIMCZAK
prof. Barbara Z. LIBERDA
dr Józef ŁOBOCKI
prof. Bogna PILARCZYK
prof. Danuta RUCIŃSKA
prof. Andrzej SZPLIT

Prezes (Warszawa)
Wiceprezes (Kraków)
Wiceprezes (Łódź)
Katowice
Warszawa
Szczecin
Wrocław
Warszawa
Lublin (Sekretarz Generalny
do 23.03.2008)
Poznań
Gdańsk
Kielce

CZ£ONKOWIE ZARZ¥DU KRAJOWEGO
prof. Henryk BABIS
mgr Jan BISZTYGA
mgr Adam BALCERZAK
prof. Jacek BRDULAK
dr Piotr BUŁA
mgr Tadeusz CHOCZAJ
dr Janusz CICHOŃ
dr Alojzy CZECH
dr Jerzy CZERWIŃSKI
dr Andrzej DĘBOWSKI
prof. Zbigniew EJSMONT
mgr Eugeniusz GŁÓD
dr Kazimierz GOLINOWSKI
dr Franciszek GRZESIOK

Szczecin
Legnica
Toruń
Warszawa
Kraków
Wałbrzych
Olsztyn
Katowice
Koszalin
Zielona Góra
Białystok
Częstochowa
Warszawa
Gliwice
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dr Ludwik HEJNY
prof. Wacław JARMOŁOWICZ
dr Jan KRUSZEWSKI
prof. Elżbieta KUNDERA
dr Jerzy MAŁKOWSKI
prof. Zbigniew MIKOŁAJEWICZ
mgr Zdzisław WASILEWSKI
mgr Jadwiga WAWER
dr Karol WĄSOWICZ

Bielsko-Biała
Poznań
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Opole
Bydgoszcz
Elbląg
Rzeszów

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Włodzimierz SIWIŃSKI
prof. dr hab. Bogusław FIEDOR
prof. dr hab. Joanna KOTOWICZ-JAWOR
prof. dr hab. Krzysztof MARCZEWSKI
prof. dr hab. Halina BRDULAK
prof. dr hab. Zofia DACH
prof. dr hab. Marian GORYNIA
prof. dr hab. Grzegorz GORZELAK
prof. dr hab. Urszula GRZELOŃSKA
prof. dr hab. Andrzej KARPIŃSKI
prof. dr hab. Grzegorz W. KOŁODKO
prof. dr hab. Barbara LIBERSKA
prof. dr hab. Jan LIPIŃSKI
prof. dr hab. Stanisław ŁADYKA
prof. dr hab. Aleksander ŁUKASZEWICZ
prof. dr hab. Andrzej MATYSIAK
prof. dr hab. Ewa OKOŃ-HORODYŃSKA
prof. dr hab. Jerzy OSIATYŃSKI
prof. dr hab. Stanisław OWSIAK
prof. dr hab. Emil PANEK
prof. dr hab. Urszula PŁOWIEC
prof. dr hab. Barbara POLSZAKIEWICZ
prof. dr hab. Antoni RAJKIEWICZ
prof. dr hab. Marek RATAJCZAK
prof. dr hab. Eugeniusz RYCHLEWSKI
prof. dr hab. Włodzimierz RYDZKOWSKI
dr Krystyna SIENIAWSKA
prof. dr hab. Andrzej SŁAWIŃSKI
prof. dr hab. Stanisława SOKOŁOWSKA
dr Bogdan ŚLUSARZ
prof. dr hab. Tomasz TOKARSKI
prof. dr hab. Andrzej WERNIK
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Warszawa (przewodniccy)
Wrocław (wiceprzewodniczący)
Warszawa (wiceprzewodnicząca)
Warszawa (sekretarz)
Warszawa
Kraków
Poznań
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Kraków
Warszawa
Kraków
Poznań
Warszawa
Toruń
Warszawa
Poznań
Warszawa
Gdańsk
Rzeszów
Warszawa
Opole
Zielona Góra
Kraków
Warszawa
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prof. dr hab. Andrzej WOJTYNA
prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI
prof. dr hab. Leszek ŻABIŃSKI

Kraków
Warszawa
Katowice

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA
prof. dr hab. Czesław SKOWRONEK
mgr Danuta LIWIŃSKA-BARANOWSKA
mgr Elżbieta CHABOWSKA
mgr Kazimierz ŁOŚ
mgr Eugeniusz WILK (zmarł 17.03.2008 r.)

Warszawa (przewodniczący)
Łódź (wiceprzewodnicząca)
Gdańsk
Warszawa
Zielona Góra

S¥D KOLE¯EÑSKI
mgr Maria HANUSZKO
mgr Marian ADAMCZAK
mgr Janusz NIKODEMSKI
dr Eugeniusz ŻUBER

Gdańsk (przewodnicząca)
Zielona Góra
Katowice
Koszalin

63

sprawozdanie_PTE 2008.qxd

4/14/09

2:34 PM

Page 64

Sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowego PTE w 2008 roku

6.2 Za³¹cznik nr 2:
Uchwa³a programowa XIX Zjazdu Krajowego PTE

UCHWA£A PROGRAMOWA
XIX ZJAZDU KRAJOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA
EKONOMICZNEGO
Warszawa, 10 grudnia 2005 r.
1. Nawiązując do ponad 200-letniej tradycji zorganizowanego ruchu ekonomistów
na ziemiach Polski, PTE podkreśla swoje dążenie do utrzymania integracji środowiska polskich ekonomistów, których łączy więź wspólnych, zawodowych zainteresowań i wspólna troska o rozwój kraju. PTE podkreśla też swój charakter
stowarzyszenia apolitycznego i pluralistycznego. Jest i pozostanie otwarte dla
wszystkich polskich ekonomistów: o różnych korzeniach i tradycjach, różnych
pokoleń, z wszystkich regionów kraju i działających za granicą, o różnych poglądach i ekonomicznych specjalnościach, zajmujących się zarówno praktyką gospodarczą jak i nauką, którym są bliskie, ujęte w naszym statucie cele i zasady
współdziałania. Towarzystwo będzie kultywowało tę różnorodność jako istotną
cechę swej tożsamości i rozwojową szansę.
2. W poczuciu świadomości ogromnego tempa przemian we współczesnym świecie w związku z pojawieniem się i rozpowszechnianiem nowej, informacyjnej cywilizacji, a także nasilającego się pojęciowego zamieszania wokół nowych zjawisk i form życia gospodarczego PTE jako organizacja pożytku publicznego widzi konieczność położenia zdecydowanego nacisku na szerzenie w polskim społeczeństwie dobrej i aktualnej wiedzy ekonomicznej, wiedzy uwzględniającej stojące przed krajem rozwojowe wyzwania.
W tym celu PTE będzie:
– kontynuować organizowanie kongresów polskich ekonomistów, krajowych
oraz regionalnych konferencji i seminariów;
– rozwijać działalność wydawniczą;
– kontynuować Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej;
– podejmować inicjatywy w zakresie specjalnych programów szkoleń.
3. Kolejnym, głównym kierunkiem aktywności PTE powinno być prezentowanie niezależnych opinii i ekspertyz dotyczących wszelkich programów i koncepcji społeczno- gospodarczego rozwoju regionów i całego kraju.
W szczególności PTE zamierza oferować społeczeństwu profesjonalną pomoc
w rozwiązywaniu najważniejszych problemów, do których zalicza:
– bieżące i perspektywiczne kierunki rozwoju kraju i regionów;
– kluczowe aspekty polityki społecznej,
– efektywne uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej i – w przyszłości – w unii walutowej i gospodarczej;
– długookresową strategię rozwoju kraju opartą na budowaniu społeczeństwa
informacyjnego.
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4. PTE będzie nadal rozwijało i umacniało aktywność młodzieży w dziedzinie ekonomii. Pozytywnie oceniając doświadczenia związane z Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej oraz utrzymując więzi z laureatami i finalistami, za niezbędne uważa
wdrażanie różnych form popularyzacji działań Towarzystwa wśród lokalnych
społeczności. W tym celu zamierza też rozwijać współpracę z nauczycielami
przedmiotów ekonomicznych na poziomie kształcenia średniego i akademickiego. PTE rozważy podjęcie działań na rzecz umiędzynarodowienia Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej.
5. Ważnym wkładem PTE w rozpowszechnianie wiedzy ekonomicznej jest działalność
wydawnicza. W efekcie uruchomienia własnej oficyny wydawniczej nastąpił ilościowy wzrost publikacji książkowych, które spotykają się z dobrym odbiorem czytelników. Ponadto PTE partycypuje w wydawaniu dwumiesięcznika „Ekonomista”. Wewnętrznym wydawnictwem wspomagającym organizacyjną więź Organizacji jest Biuletyn PTE. Wszystkie te formy działalności wydawniczej powinny być utrzymywane
i rozwijane. Na uwagę i wsparcie zasługuje również działalność wydawnicza w Oddziałach w formie publikacji książkowych i Regionalnych Biuletynów PTE.
6. Oceniając pozytywne doświadczenia wynikające z decentralizacji struktury organizacyjnej, PTE przypisuje zasadnicze znaczenie samodzielności Oddziałów
i rozwijaniu ich inicjatyw. W celu skutecznego rozwiązywania problemów organizacyjnych, a w szczególności finansowych należy dążyć do efektywnego pozyskiwania i wykorzystywania nowych źródeł finansowania działalności w tym
w postaci funduszy unijnych. Należy wdrażać innowacyjne rozwiązania zarządzania finansami organizacji. W celu doskonalenia systemu pomocy wzajemnej
w ramach Towarzystwa konieczne wydaje się stworzenie funkcjonalnego układu
sieciowego.
7. W zakresie doskonalenia komunikowania się PTE z otoczeniem konieczny jest skuteczny dostęp do mediów oraz wykorzystywanie różnorodnych form systematycznego współ-działania z telewizją, radiem i prasą. Rozwijana będzie dbałość o witrynę internetową i poszerzanie jej zawartości o problematykę edukacyjną.
8. Za sprawę istotną PTE uważa dalsze współdziałanie z organizacjami społecznymi m.in. z: Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Towarzystwem
Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce,
Zrzeszeniem Prawników Polskich. PTE pozostaje otwarte na współpracę z innymi organizacjami i przedstawicielami innych grup zawodowych. Za celowe uważa również podjęcie działań zachęcających pracodawców do korzystania z usług
eksperckich i doradczych.
9. PTE będzie dążyło do umocnienia swojej pozycji w Międzynarodowej Asocjacji
Nauk Ekonomicznych, w szczególności przez przygotowanie, w porozumieniu
z Asocjacją, konferencji międzynarodowej i ewentualnie kolejnego Kongresu.
10. Członkowie PTE za sprawę zasadniczą uważają wzmacnianie wzajemnych, koleżeńskich więzi z pełnym przestrzeganiem zasad zawodowej etyki, tolerancji
i wzajemnego szacunku dla prezentowanych poglądów.
11. Należy podjąć czynności nad zaktualizowaniem Statutu PTE. W tym celu XIX
Zjazd zobowiązuje władze PTE do powołania specjalnej komisji.
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6.3. Za³¹cznik nr 3:
Wykaz publikacji wydanych w Oddzia³ach Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego w 2008 r.

Oddział PTE w Gdańsku
1
„Problemy kobiet na rynku pracy-wybór zagadnień''
praca zbiorowa

120 egz.

Oddział PTE w Katowicach
1
„Stowarzyszenia i towarzystwa a społeczeństwo obywatelskie,
życie gospodarcze i przestrzeń społeczna”
pod red. dr Alojzego CZECHA

200 egz.

Oddział PTE w Kielcach
1
„Gospodarka zasobami w rozwoju organizacji cz. II”
pod red. prof. A. SZPLITA

150 egz.

Oddział PTE w Koszalinie
1
„Instytucje i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw w Polsce”
pod. red. Eugeniusza MICHALSKIEGO, Stanisława PIOCHY

200 egz.

Oddział PTE w Krakowie
1
„O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie
naszego środowiska ekonomicznego.”
Edward ŁUKAWER
2
„Państwo a rynek we współczesnej gospodarce.
Wybrane problemy”
pod red. Zofii DACH
3
„Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
(Kraków) nr 6”

520 egz.

220 egz.
220 egz.

Oddział PTE w Łodzi
1
„Nowe koncepcje zarządzanie i finansowania rozwoju
firm regionu łódzkiego”
pod red Lucyny LEWANDOWSKIEJ

200 egz.

Oddział PTE w Olsztynie
1
„Sytuacja społeczno-ekonomiczna i aktywizacja zawodowa
bezrobotnych na obszarach wierskich Warmii i Mazur”
Iwona CZAPLICKA-KOZŁOWSKA

200 egz.
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Oddział PTE w Poznaniu
1
„Poradnik kasjera”
Zbigniew HAREDA
2
„Wybrane waluty zagraniczne”
Zbigniew HAREDA
3
„Polskie znaki pieniężne”
Zbigniew HAREDA

1000 egz.
600 egz.
400 egz.

Oddział PTE w Szczecinie
1
„Wiedza o wychowaniu”
Lucyna GÓRSKA
2
„Zadania i pytania z rachunkowości podatkowe”
Kazimiera WINIARSKA

120 egz.

Oddział PTE w Toruniu
1
„Konkurencyjność gospodarki Polski”
pod red. A. P. BALCERZAK, E. ROGALSKA
2
„Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej”
pod red. A. P. BALCERZAK, E. ROGALSKA

300 egz.

Oddział PTE w Warszawie
2
„Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów”
Oddział PTE we Wrocławiu
1
„Wrocławski Biuletyn Gospodarczy Ekonomia a medycyna”
2
„Wrocławski Biuletyn Gospodarczy Ekonomia a demografia”
3
„Wrocławski Biuletyn Gospodarczy 60-lecie wrocławskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”

500 egz.

300 egz.

160 egz.

130 egz.
130 egz.
130 egz.
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6.4. Za³¹cznik nr 4:
wykaz uchwa³ Zarz¹du Krajowego PTE oraz Prezydium ZK PTE
podjêtych w 2008 r.
UCHWA£Y ZARZ¥DU KRAJOWEGO PTE w 2008 r.:
Nr 24 z dnia 27.03.2008 r.
Nr 25 z dnia 27.03.2008 r.
Nr 26 z dnia 27.03.2008 r.
Nr 27 z dnia 27.03.2008 r.

Nr 28 z dnia 27.03.2008 r.
Nr 29 z dnia 27.03.2008 r.

Nr 30 z dnia 28.11.2008 r.
Nr 31 z dnia 28.11.2008 r.
Nr 32 z dnia 28.11.2008 r.
Nr 33 z dnia 28.11.2008 r.
Nr 34 z dnia 28.11.2008 r.

– W sprawie sprawozdania finansowego
Zarządu Krajowego PTE za 2007 r.
– W sprawie sprawozdania z działalności
merytorycznej PTE w 2007r.
– W sprawie planu finansowego
Zarządu Krajowego PTE na 2008 r.
– W sprawie podziału kosztów Biura Zarządu
Krajowego PTE na działalność statutową
i gospodarczą
– W sprawie nadania Odznak Honorowych PTE
– W sprawie określenia osoby odpowiedzialnej
za gospodarowanie majątkiem
Zarządu Krajowego PTE
– W sprawie wyrażenia zgody na uzyskanie
osobowości prawnej Oddziału PTE w Lublinie
– W sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu
Krajowego
– W sprawie nadania Odznak Honorowych PTE
– W sprawie zmiany w planie finansowym
Zarządu Krajowego PTE na 2008 r.
– W sprawie podziału kosztów Biura Zarządu
Krajowego PTE na działalność statutową
i gospodarczą

UCHWA£Y PREZYDIUM ZK PTE w 2008 r.:
Nr 11 z dnia 27.03.2008 r.
Nr 12 z dnia 27.03.2008r.
Nr 13 z dnia 27.03.2008 r.
Nr 14 z dnia 9 07 2008 r.
Nr 15 z dnia 28.11.2008 r.
Nr 16 z dnia 28. 11.2008 r.

68

– W sprawie Konkursu PTE na najlepszy
podręcznik akademicki z dziedziny ekonomii
– W sprawie Konkursu o Nagrodę PTE
im. prof. Edwarda Lipińskiego
– W sprawie zmiany wysokości składki
członkowskiej dla członków wspierających
– W sprawie zatwierdzenia regulaminu Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej
– W sprawie zmiany w Regulaminie Konkursu
o Nagrodę PTE im. prof. E. Lipińskiego
– W sprawie rekomendowania w skład Kapituły
'Złotej Odznaki Honorowej Polskiego
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Nr 17 z dnia 28.11.2008 r.

Nr 18 z dnia 28.11.2008 r.

Towarzystwa Ekonomicznego z Wieńcem'
– W sprawie przyjęcia w poczet członków
zwyczajnych Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego
– W sprawie przyjęcia w poczet członków
wspierających Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego
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1.
Oddzia³ PTE w Bia³ymstoku
Praca Zarz¹du Oddzia³u, Prezydium i Biura
W roku 2008 odbyły się 2 zebrania Zarządu Oddziału oraz 4 zebrania Prezydium.
Zebrania z reguły odbywały się w rozszerzonym składzie, gdyż zapraszano na nie
przewodniczących kół PTE i inne osoby w zależności od przedmiotu obrad. Wszystkie zebrania były protokołowane. Zebrania dotyczyły m. in.:
¦ kwestii gospodarczo-finansowych (sprawozdanie finansowe, projekt planu, realizacja planu finansowego),
¦ rozwoju organizacyjno – członkowskiego PTE (przyjęcia i skreślenia ze stanu
organizacyjnego, tworzenie nowych kół PTE),
¦ kwestii związanych z Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej,
¦ funkcjonowania wszechnicy – Podlaskie Forum Ekonomistów,
¦ przygotowania projektów finansowanych ze środków UE,
¦ zapoczątkowania prowadzenia działalności kursowej.
Oddział PTE funkcjonuje w oparciu o społeczną pracę członków. Wyjątkiem jest
jedynie ryczałt Sekretarza Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ryczałt dla księgowej
Oddziału. W tym ostatnim przypadku zamierzamy zrezygnować z formy ryczałtowej
i przejść na społeczną formę zatrudnienia.

Cz³onkowie Towarzystwa, Ko³a
Liczba członków PTE w Oddziale wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 17.
Przyjęto do PTE 25 osób a skreślono (zdjęto z ewidencji) 8 osób. Ci ostatni to z reguły studenci, którzy opuszczali uczelnie i zmieniali z reguły miejsce zamieszkania.
Nowi członkowie PTE to głównie pracownicy naukowo-dydaktyczni szkół wyższych.
Zwiększyła się liczba kół PTE o jedno koło. Likwidacji uległo studenckie koło PTE
w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Powstało natomiast koło PTE na Politechnice Białostockiej. Jego przewodniczącą jest dr Anna Dyhdalewicz. Liczy ono 14 członków.
Powstało również koło PTE przy Zarządzie Oddziału PTE, które skupia 11 członków.
Nie zdołano stworzyć koła PTE w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości
im. B. Jańskiego w Łomży. Podejmowana jest próba stworzenia koła środowiskowego w tym mieście. Poczyniono również wstępne prace nad stworzeniem koła PTE
w Suwałkach, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

Wspó³praca z innymi podmiotami
W wymiarze regionalnym dobrze rozwija się współpraca z wyższymi uczelniami,
które są bazą działalności kół PTE. Wymienić tu należy:
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Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej.
Członkowie PTE z Oddziału uczestniczą w działalności programowej krajowych
struktur PTE – „Czwartki u Ekonomistów”, seminaria Rady Naukowej Towarzystwa.

Wydawnictwa
W roku 2008 Oddział PTE nie podejmował działalności wydawniczej. Członkowie
PTE podkreślają dużą przydatność wydawnictw Zarządu Krajowego. Utrzymać należałoby wydawanie Biuletynów Zarządu Krajowego PTE. Członkowie PTE i koła
często korzystają ze strony internetowej Zarządu Krajowego.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W XXI edycji OWE rozpoczętej jesienią 2007 roku, w zawodach szkolnych uczestniczyło 331 osób w tym 89 uczniów z Liceów Ogólnokształcących, czyli mniej niż
rok wcześniej.
Do zawodów II stopnia (okręgowych) zakwalifikowano 41 uczniów, w tym 10 z LO.
Zawody okręgowe odbyły się 5 stycznia 2008 r. Do Komitetu Głównego przekazano
9 prac uczestników zawodów II stopnia. Laureatami XXI OWE z naszego okręgu zostali: Piotr Jakubowski z III LO w Białymstoku (czwarte miejsce) i Łukasz Korona
z I LO w Łomży, który zajął na szczeblu krajowym szóste miejsce.
W kwietniu (wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku) dokonano
podsumowania edycji OWE, spotkano się z laureatami i opiekunami.
We wrześniu zainicjowano kolejną XXII edycję OWE. W zawodach szkolnych
uczestniczyło 476 uczniów z regionu, co oznacza wzrost liczby uczestników o 44%
w stosunku do roku poprzedniego. Do zawodów II stopnia zakwalifikowano 49
osób. Uczestnicy zawodów oraz opiekunowie otrzymali upominki rzeczowe i książki ufundowane przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku i Białostockie Zakłady Graficzne.

Projekty unijne
Oddział PTE przystąpił do przygotowania projektu na środki z Europejskiego
Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Projekt uzyskał 93,5
punktów na 100 możliwych. Został przyjęty do realizacji, jednak z uwagi na ograniczony kapitał w puli konkursowej, nie został wdrożony. W roku przyszłym ponowione zostanie wystąpienie z wnioskami.

Dzia³alnoœæ wszechnicowa
Oddział PTE zainicjował powstanie nowej formy programowej o charakterze
wszechnicowym, pod nazwą Podlaskie Forum Ekonomistów. Jego celem jest otwarta wymiana myśli i doświadczeń ekonomistów z regionu podlaskiego. Istotna jest
także integracja środowiska ekonomistów, a także poszukiwanie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Idea Forum stanowiła próbę włączenia się
środowiska ekonomistów regionu do szerokiego nurtu wypowiedzi na aktualne pro-
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blemy nauk ekonomicznych i gospodarki. Forum można uznać za wspólne przedsięwzięcie kół PTE i uczelni. Spotkania odbywają się kolejno w poszczególnych
wyższych uczelniach regionu.
Organizatorem I Podlaskiego Forum Ekonomistów była Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku i miejscowe koło PTE. Tematem Forum była „Ekonomia wobec współczesnych problemów rozwoju”. Dorobek spotkania utrwalony został
w wydawnictwie Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Gospodarzem II Podlaskiego Forum Ekonomistów była Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Odbyło się ono 27 października, a jego tematem były kwestie podatkowe. Przygotowywana jest trzecia edycja Forum, na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
w Białymstoku.

Sytuacja maj¹tkowo-finansowa Oddzia³u
Oddział PTE nie dysponuje własnymi, odrębnymi zasobami majątku trwałego.
Tak jak wcześniej korzysta z bazy lokalowej i wsparcia technicznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Koła PTE natomiast funkcjonują w strukturach organizacji, przy których istnieją.
Oddział zanotował w minionym roku nieznaczną poprawę kondycji finansowej.
Nie prowadzono, co prawda, rozwiniętej działalności gospodarczej. Przychody uzyskiwano ze składek członków zwyczajnych. Pewne środki uzyskano w ramach
sponsoringu. Dyscyplina opłacania składek nie była wysoka. Podejmowano nieraz
decyzje o zdjęciu z ewidencji członkowskiej osób nie opłacających składek.
Oddział prowadził jednocześnie bardzo oszczędną gospodarkę wydatkami.
W strukturze wydatków dominowały płace. W rezultacie wynik finansowy jest ujemny i wynosi 518,34 zł., podczas gdy w poprzednim roku sprawozdawczym ujemny
wynik finansowy wynosił 742 zł.
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Działalność merytoryczna PTE Oddział w Białymstoku
Lp.

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

1

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ..........................................................
..................................................................................................................

2
3
4
5

6

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.
1

2007

2008

–
–
–
–
3
82
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
3
112
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tabela B

Wyszczególnienie
Koła

2007
4

2008
5

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

1

1

4

Inne

–

–

5

Członkowie

65
1

82

a) zwyczajni
b) wspierający
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Oddzia³ PTE w Bielsku-Bia³ej
Działalność Oddziału PTE w Bielsku-Białej w roku 2008 – od strony merytorycznej – skoncentrowana była na realizacji zadań statutowych i polegała na:
a) zorganizowaniu 2 seminarium tematycznego dla młodzieży i kadry akademickiej:
nt. 1) „ścieżki kariery zawodowej – możliwości wsparcia rozwoju zawodowego
w Unii Europejskiej”; 2) „Program Operacyjny – Kapitał Ludzki a Narodowa Strategia Spójności 2007-2013”;
b) przeprowadzeniu wspólnie z Beskidzkim Domem Maklerskim SA 3 prelekcji
o charakterze szkoleniowym, będących kontynuacją szkolenia z 2007 roku,
a dot. „giełdowych inwestycji finansowych”; Oddział był także współorganizatorem spotkania z prof. G. Kołodką, a związanego z prezentacją książki „Wędrujący Świat”;
c) kontynuacji w prowadzeniu punktu konsultacyjnego – we współpracy z Agencją
Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej – z zakresu przygotowywania wniosków aplikacyjnych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013”.
W ramach zawartego porozumienia – dwóch Przedstawicieli Oddziału brało
udział w pracach stałego Zespołu Opiniującego wnioski przedsiębiorców skierowanych do Bielskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
Oddział podobnie jak w latach ubiegłych prowadził – we współpracy z „Punktem
Informacyjnym EUROPE DIRECT w Bielsku-Białej” oraz Biblioteką Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – „Ośrodek Informacji Europejskiej”, który
został utworzony w ramach Programu PHARE Fiesta II w roku 1999. Punkt zajmował się upowszechnieniem „unijnych” materiałów informacyjnych dla studentów, kadry akademickiej i przedsiębiorców.
Członkowie PTE uczestniczyli także w organizacji i przeprowadzeniu konsultacji
przedmiotowych dla przedsiębiorców, będących członkami wspierającymi PTE.
Przedstawiciel Oddziału uczestniczył w corocznym seminarium we Vlotho –
Niemcy, nt. „Społeczna Gospodarka Rynkowa w RFN a integracja europejska”.
Oddział brał również czynny udział w cyklicznych spotkaniach „Klubu Bielskich
Przedsiębiorców”.
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Działalność merytoryczna PTE Oddział w Bielsku-Białej
Lp.

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

1

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ..........................................................
..................................................................................................................

2
3
4
5

6

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.
1

2007

2008

–
–
1
16
–
–
3
22
–
–
4
16
–
–
–
–

–
–
2
23
–
–
4
150
–
–
8
25
1
–
–
–

–

–

Tabela B

Wyszczególnienie
Koła

2007
4

2008
4

–

–

2

Kluby

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

–

–

5

Członkowie

41
4

48
4

a) zwyczajni
b) wspierający
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3.
Oddzia³ PTE w Bydgoszczy
W roku ubiegłym Oddział realizował zadania merytoryczne poprzez działania statutowe oraz działalność gospodarczą na skalę pozwalającą całkowite sfinansowanie funkcjonowania Oddziału.

I. Dzia³alnoœæ statutowa
Rok ubiegły był pomyślnym okresem w działalności statutowej Oddziału.
W roku 2008
l powołano nowe Koło Ekonomistów przy Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej
w Bydgoszczy, liczące 32 członków
l przystąpiono do zorganizowania Koła przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, przewiduje się, że do Towarzystwa z Wyższej Szkoły Gospodarki przystąpi ok. 30 osób
l reorganizacją objęto Radę Koordynacyjną w Inowrocławiu. W sytuacji kiedy
w Inowrocławiu istnieje jedna struktura organizacyjna, utrzymywanie Rady Koordynacyjnej Zarząd uznał za niezasadne. Rada Koordynacyjna została przemianowana na Koło Miejskie w Inowrocławiu. Powołany został nowy zarząd
koła.
l przedstawiono Zarządowi Oddziału informację o stanie członków fizycznych
i wspierających na koniec 2008r. Zarząd podjął uchwałę o skreśleniu 23 osób z listy członków zwyczajnych osoby, które nie spełniały wymogów statutowych (m.
in. związanych z zaległościami w opłacaniu składek członkowskich). Skreślono
również kilka osób z powodu zgonów lub rezygnacji z uwagi na wiek.
l W wyniku podjętych starań w roku ubiegłym przyjęto do Towarzystwa 38 nowych
członków zwyczajnych. Stan członków zwyczajnych wyniósł na koniec 2008 roku
225 osób, przy 187 w roku 2007.
Działalność statutowa poza sprawami natury organizacyjnej w szerokim zakresie
przyjęła formułę popularyzacji wiedzy ekonomicznej. Organizowane były spotkania
w klubach, kołach, seminaria, konferencje. Zorganizowano w roku ubiegłym
l spotkanie połączone z odczytem prof. dr ha. G. Kołodko i dyskusją na temat
książki „Wędrujący Świat”
l spotkanie z przewodniczącym Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
połączone z dyskusją nt. „Obszaru Metropolitarnego Bydgoszcz–Toruń”
l spotkanie w gronie Zarządu Oddziału, Rady Naukowej, Komisji Rewizyjnej i przewodniczących Kół, którego tematem była dyskusja dot. kierunków działalności
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Oddziału w roku 2009. Inicjatywę spotkań, w tak poszerzonym składzie, Oddział
podjął po raz pierwszy w roku ubiegłym, organizując posiedzenie poza Bydgoszczą w warunkach plenerowych.
l Rada Naukowa działająca przy Oddziale odbywała posiedzenia we własnym gronie, dokonując analizy tematów, które były przedmiotem prelekcji i dyskusji organizowanych przez Oddział
l konferencje w kołach: Kole Miejskim we Włocławku dla nauczycieli przedmiotów
ekonomicznych oraz Kole Ekonomistów przy Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy nt. „Prognozowanie gospodarcze z wykorzystanie arkusza
kalkulacyjnego”. Oddział zorganizował 2 konferencje metodyczne, związane
z przygotowaniem uczniów szkół średnich do udziału w OWE
l seminarium w Inowrocławiu dla przedsiębiorców nt. „Możliwości, źródła i sposoby pozyskiwania środków unijnych w okresie 2007–2013” zorganizowane z okazji udziału Towarzystwa w Wystawie Gospodarczej – Inowrocław 2008
l systematyczne, comiesięczne spotkania w klubie Seniora połączone z odczytami.
Rada Naukowa przy Oddziale podjęła inicjatywę przeprowadzania w Klubie Seniora, przez członków Rady prelekcji na aktualne tematy gospodarcze. Prelekcje
przygotowywali również członkowie klubu we własnym zakresie.
l w roku 2008 podjęta została nowa inicjatywa organizowania dyskusyjnych spotkań w ostatni czwartek każdego miesiąca o bieżącej tematyce gospodarczej.
W grudniu odbyło się 1 spotkanie nt. „Warunków wprowadzenia waluty euro
w Polsce”. Spotkania są kontynuowane w roku bieżącym.
l członkowie zwyczajni i wspierający PTE otrzymali w kwietniu 2008 r specjalne wydanie Biuletynu Zarządu Oddziału, w którym umieszczona została informacja
o działalności w roku 2007 i najważniejszych zamierzeniach Oddziału w roku
2008.
Ważnym segmentem działalności Oddziału była organizacja Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej na szczeblu szkolnym i okręgowym. Działanie to stanowi znaczące
forum dla edukacji ekonomicznej młodzieży. W okresie styczeń – marzec zakończona została XXI OWE. W zawodach II stopnia wzięło udział 75 uczniów z 22 szkół
z województwa kujawsko – pomorskiego. Do zawodów centralnych zostały zakwalifikowane 4 osoby.
Od sierpnia ub. trwały prace związane z XXII OWE organizowaną pod hasłem
„Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”. Do udziału w zawodach szkolnych przystąpiło 856 uczniów z 60 szkół. Do zawodów okręgowych jury zakwalifikowało 86 uczniów z 29 szkół, a do zawodów centralnych Komitet Główny OWE zakwalifikował 11 uczniów z 6 szkół,. Uczestnicy OWE z województwa kujawsko – pomorskiego otrzymali wysokie oceny, w tym uczeń z Bydgoszczy otrzymał najwyższą
ocenę w skali wszystkich okręgów. Pozytywnym akcentem w przebiegu Olimpiady
był fakt, że 1/3 szkół biorących udział w Olimpiadzie to szkoły, których uczniowie
przystąpili po raz pierwszy do OWE.
Oddział brał udział w pracach na rzecz regionu, poprzez współpracę z samorządami terytorialnymi, administracją rządową, organizacjami zawodowymi, Kujawsko
Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców. Współpracę cechowała
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wzajemna wymiana poglądów, przygotowywanie opinii dla potrzeb samorządów
i organizacji rządowych, udział członków Zarządu w gremiach opiniujących politykę
społeczno – gospodarczą. Prezes Oddziału reprezentował Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne
l jako stały członek Rady Rozwoju Miasta Bydgoszczy, biorąc udział w konsultowaniu i opiniowaniu ważnych postanowień gospodarczych w tym m.in. Planu Rozwoju Bydgoszczy.
l biorąc udział w posiedzeniach Grupy Konsultacyjnej ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności przy Urzędzie Marszałkowskim województwa kujawsko – pomorskiego
l w prowadzeniu bliskiej współpracy z Prezydentem Inowrocławia w zakresie
wspierania przedsiębiorczości w rejonie inowrocławskim
W Oddziale organizowane były również spotkania okazjonalne, o charakterze towarzysko – integracyjnym.
W grudniu ub. z inicjatywy Zarządu odbyło się w Domu Ekonomisty spotkanie wigilijne z Biskupem Diecezji Bydgoskiej, dla najbardziej aktywnych członków Oddziału. Również uroczyste spotkanie gwiazdkowe zorganizowane zostało dla seniorów
Oddziału.
Nadzór nad działalnością Oddziału sprawował Zarząd Oddziału, który odbył 4 posiedzenia w roku 2008. Z upoważnienia Zarządu działało Prezydium Zarządu. Ważniejsze decyzje podjęte w roku ubiegłym przez Zarząd to:
l przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2007
l przyjęcie sprawozdania merytorycznego za rok 2007 oraz zatwierdzenie kierunków działalności Oddziału na rok 2008
l zatwierdzenie 6 regulaminów dot. funkcjonowania Oddziału, w tym nowej struktury organizacyjnej Oddziału
l powołanie Koła przy KPSW
l skreślenie członków nie spełniających wymogów statutowych oraz przyjęcia nowych członków
Dokonując podsumowania działalności Oddziału w zakresie zadań statutowych
można stwierdzić, iż stworzone zostały warunki uczestnictwa w wielu spotkaniach
merytorycznych w różnych formach, stwarzając możliwość wymiany poglądów oraz
przekazywania dobrej wiedzy ekonomicznej. W ten sposób działalność Towarzystwa stworzyła dogodną platformę dla aktywnej działalności członków Oddziału.
W roku 2009 problemem zasadniczym będzie zwiększenie aktywności wszystkich
struktur Oddziału, w celu większego udziału członków w życiu Towarzystwa.

II. Dzia³alnoœæ promocyjno-szkoleniowa
Działalność promocyjno szkoleniowa – szkoleniowa w 2008 r. obejmowała następujące formy:
l konferencje
l seminaria
l szkolenia komercyjne,
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l szkolenia w ramach projektów,
l kursy,
l studia podyplomowe,
W działalności szkoleniowej dominowały szkolenia organizowane w ramach projektów. Powodem tego jest dofinansowanie szkoleń ze środków unijnych, co umożliwia organizowanie tych szkoleń na najwyższym poziomie organizacyjnym i merytorycznym. Dużego znaczenia dla Oddziału nabierają szkolenia zamknięte, organizowane na zlecenie konkretnych instytucji. Organizacja takich szkoleń jest korzystna, gdyż nie wymaga prowadzenia kosztownych działań rekrutacyjnych, a przychody z tych szkoleń przewyższają przychody ze szkolenia prowadzonego w formie
wolnego naboru.
Udział studiów podyplomowych w działalności szkoleniowej Oddziału maleje, organizowanych za pełną odpłatnością przez słuchaczy. Liczba organizowanych kursów utrzymuje się na zbliżonym poziomie od kilku lat.
W 2008 roku zorganizowano 6 konferencji dla 340 osób o tematyce ekonomicznej, w tym 3 w ramach projektów europejskich o tematyce
– „Nowe Standardy Działania Kadr”, w której udział wzięło 55 osób
– „Wdrażanie Programu Kapitał Ludzki w województwie kujawsko – pomorskim
– pierwsze doświadczenia”, z udziałem 84 osób,
– „Pierwsze rezultaty wdrażania w regionie Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki” – podsumowanie roku 2008, z udziałem 65 osób

Szkolenia w ramach projektów
W 2008 roku realizowanych było 9 projektów, w ramach których przeszkolono
875 osób w 71 szkoleniach, a 362 osoby wzięły udział w 14 seminariach informacyjnych oraz 3 konferencje związane z realizacją projektów unijnych.
Szkolenia organizowane w ramach projektów dotyczyły:
l nabycia umiejętności pisania i wdrażania projektów współfinansowanych przez
Unię Europejską;
l szkolenia dla studentów dotyczące zakładania działalności gospodarczej typu
spin off/spin out;
l miękkie szkolenia rozwijające umiejętności zarządzania zespołem dla osób pracujących po 45 roku życia,
l oraz szkolenia dające nowe umiejętności zawodowe osobom bezrobotnym.

Szkolenia odp³atne organizowane na zlecenia:
W 2008 roku zorganizowano 30 szkoleń stacjonarnych, w których uczestniczyło
łącznie 601 osób. Szkolenia te organizowane były przede wszystkim na zamówienie instytucji i firm takich jak: Urząd Marszałkowski w Bydgoszczy, Urząd Miasta
w Bydgoszczy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, Powiatowy
Urząd Pracy w Bydgoszczy i Inowrocławiu.
Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia z zakresu administracji, prawa, pozyskiwania funduszy unijnych, rachunkowości, przedsiębiorczości, obsługi biura i sekretariatu.
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Studia podyplomowe
Studia podyplomowe organizowane były z
l Akademią Ekonomiczną w Poznaniu. W dwóch zorganizowanych edycjach w zakresie Rachunkowości Przedsiębiorstw udział wzięły 103 osoby. Wręczone zostały absolwentom roku 2007 świadectwa ukończenia studiów.
l Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy w zakresie Rachunkowości budżetowej. Naukę rozpoczęło 12 osób.

Kursy
W 2008 roku zorganizowane zostały 2 edycje kursu dla kandydatów na członków
rad nadzorczych, w których uczestniczyły łącznie 22 osoby. Zorganizowano również
5 kursów z zakresu rachunkowości z udziałem 52 osób.
Łącznie na przestrzeni całego roku w szkoleniach prowadzonych przez Oddział
w różnych formach szkolenia udział wzięło 1591 osób przy 1399 w roku 2007. Szkolenia były prowadzone na terenie województwa kujawsko pomorskiego przez struktury organizacyjne Oddziału, działające w Bydgoszczy i Inowrocławiu.

III. Dzia³alnoœæ projektowa
Aktywność bydgoskiego Oddziału PTE w 2008 r. w zakresie tworzenia i realizowania projektów była duża. Opracowanych i złożonych zostało 16 wniosków o dofinansowanie, przede wszystkim w odpowiedzi na ogłoszone konkursy w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (14), a także w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) i konkursu organizowanego przez Urząd Miasta w Inowrocławiu. Spośród 16 wniosków złożonych w 2008 r. 7 otrzymało dofinansowanie,
1 czeka na rozstrzygnięcie. Podjęta została przez Oddział nowa inicjatywa opracowywania projektów partnerskich. W 2008 roku opracowano 4 projekty partnerskie (1
z Zarządem Krajowy PTE, 2 z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, 1 z Centrum Edukacji Zenit we Włocławku, spośród których 3 otrzymały dofinansowanie,
a 1 czeka na rozstrzygnięcie). Poza nowymi projektami, złożonymi i wygranymi
w 2008 r. Oddział realizował 4 projekty, które otrzymały dofinansowanie wcześniej,
a czas ich realizacji przypadał na 2008 r. Łącznie w 2008 roku Odział realizował
9 projektów.
Wszystkie projekty realizowane przez Oddział osiągają założone we wnioskach
o dofinansowanie rezultaty, co zapewnia ich pełne rozliczenie Projekty są pozytywnie oceniane we wszystkich ewaluacjach, kontrolach i audytach, którym podlegają.
Szeroko rozbudowana działalność szkoleniowa umożliwiła pełne, płynne sfinansowanie działalności Oddziału.

Projekty realizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia³ w Bydgoszczy w 2008 r.
Największym projektem pod względem różnorodności zadań założonych do wykonania jest
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l „Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy”
(ROEFS)
W 2008 roku projekt realizowany był na podstawie dwóch umów. Do 15 sierpnia
2008 r. ROEFS prowadzony był na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości. Od listopada 2008 r., po reorganizacji sieci ROEFS, przeprowadzonej w kraju, Ośrodek realizowany jest w ramach Pomocy Technicznej POKL pod
nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Okres
trwania nowej umowy zawartej przez PTE z Urzędem Marszałkowskim na prowadzenie ROEFS w Bydgoszczy to 1 listopad 2008 r. – 31 grudzień 2010 r.
Celem projektu jest kreowanie i animowanie rozwoju lokalnego w zakresie: rynku
pracy, przedsiębiorczości, adaptacyjności i spójności społecznej oraz dobrego rządzenia, jak również budowanie partnerstw nastawionych na rozwój województwa
kujawsko-pomorskiego, w szczególności w zakresie rozwoju kapitału społecznego,
a także promowanie wiedzy i działań wspomagających rozwój tego kapitału na obszarze funkcjonowania Ośrodka.
Grupę docelową Regionalnego Ośrodka EFS w Bydgoszczy stanowią przedstawiciele instytucji i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową, które planują realizację projektu oraz mogą aplikować o środki EFS. Są to organizacje pozarządowe, szkoły i placówki edukacyjne, organizacje i instytucje m. in.
jednostki samorządu terytorialnego i ich związki działające w gminach wiejskich,
miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców, Lokalne Grupy Działania itp.
Oferta Ośrodka w szczególności kierowana jest do instytucji stanowiących grupę
priorytetową RO EFS m. in. do organizacji pozarządowych, szkół, podmiotów
z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.
W ramach projektu prowadzone są 4 rodzaje działania: szkolenia, animacja, doradztwo, informacja i promocja. W ciągu roku z oferty Ośrodka korzysta ok. 1200
osób reprezentujących ok. 400 instytucji.
l „Nowe standardy działania kadr” – Do 31 marca 2008 r. kontynuowany był projekt w ramach SPO RZL działanie 1.1, który rozpoczął się 1 stycznia 2007 r.
Zasadniczym celem projektu było doskonalenie kadr publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez udział 91 osób objętych dofinansowaniem.
Rezultatem Projektu było nabycie przez Beneficjentów umiejętności z zakresu
stosowania narzędzi diagnostycznych, zarządzania projektami, zarządzania czasem, umiejętności interpersonalnych, technik heurystycznych, rozwoju osobistego
oraz wiedzy z zakresu: specyfiki, problemów i rozwoju rynków pracy, nowoczesnych
trendów i warsztatu doradztwa zawodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu usług rynku pracy, psychologii bezrobocia,
Szkolenie w projekcie obejmowało 80 godzin zajęć dydaktycznych w 6 grupach
dla 91 osób, w roku 2008 – 3 grupy dla 46 osób.
l „Zostań przedsiębiorcą”
Projekt realizowany był w okresie od 04.09.2006r. do 31.05.2008r. w ramach
ZPORR 2.5 Projekt swoim zasięgiem obejmował obszar województwa kujawsko-pomorskiego i prowadzony był przez zespół OWP w Inowrocławiu.
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Celem projektu było wskazanie Beneficjentom Ostatecznym możliwości rozwoju
zawodowego związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, poprzez objęcie ich kompleksowym systemem szkoleniowo-doradczym oraz pomocą
finansową w formie wsparcia pomostowego w kwocie 700 zł przez okres 6 m-cy
i jednorazowa dotacja inwestycyjna w kwocie 15.000,00 zł na założenie firmy.
Grupę docelową projektu stanowiły osoby młode do 25 roku życia, nie będące
osobami bezrobotnymi, a także osoby zagrożone utratą pracy oraz osoby odchodzące z rolnictwa.
W ramach Projektu ostatecznie (stan na 2008 rok) 17 Beneficjentów rozpoczęło
działalność gospodarczą, udzielono wsparcia pomostowego 16 firmom, przyznano
14 jednorazowych dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności.
l „Skuteczny Kierownik, Mistrz, Brygadzista – szkolenia dla osób zarządzających zasobami ludzkimi”
Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 8.1.1 POKL, rozpoczęty 1 lipca
2008, a termin zakończenia 30 czerwca 2009 roku.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności i efektywności zawodowej osób
w wieku powyżej 45 roku życia ze średnim wykształceniem lub niższym. Szkolenie
ma pomóc w rozwiązaniu jednego z istotnych problemów rynku pracy w woj. kujawsko-pomorskim.
Projekt obejmuje szkolenia z zakresu bloków tematycznych
l Jak być dobrym szefem – czyli jak zarządzać zasobami ludzkimi
l Prawo pracy, czyli co szef powinien wiedzieć
l Techniki informatyczne w pracy kierownika
l Podstawowe zasady kontaktu z klientem
Szkolenia adresowane są do 8 grup liczących po 12 osób.
l „Dobre kwalifikacje na wyciągnięcie ręki”
Projekt realizowany w ramach poddziałania 6.1.1 POKL. Realizowany jest od
sierpnia 2008r, do października 2009r, przez OWP w Inowrocławiu
Celem projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia osobom biernym zawodowo, podnoszącego ich świadomość i kwalifikacje, prowadzącego do wzrostu aktywności zawodowej i stopy zatrudnienia.
Projekt jest skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia lub poszukujących pracy (nie zarejestrowanych jako bezrobotni), również zamieszkujących tereny wiejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców, w tym przede
wszystkim do:
l osób w wieku powyżej 45 roku życia, preferowane po 50 roku życia;
l kobiet powracających lub wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy;
l niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym;
l osób do 25 roku życia;
W ramach projektu realizowane są warsztaty psychoedukacyjne, indywidualne
doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy podnoszące, uzupełniające i zmieniające
kwalifikacje.
Wsparciem objętych zostanie 80 osób.
l „Przedsiębiorczość akademicka – skuteczny transfer wiedzy”

84

sprawozdanie_PTE 2008.qxd

4/14/09

2:34 PM

Page 85

Oddział w Bydgoszczy

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 8.2.1 POKL. Okres realizacji projektu od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 roku.
Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości akademickiej typu spin off/spin
out wśród przedsiębiorstw oraz wyższych uczelni regionu.
Grupę docelową projektu stanowią pracownicy naukowi i studenci oraz przedsiębiorcy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
W zakresie szkoleniowym i doradczym grupę objętą wsparciem stanowią studenci oraz kadra naukowa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, zamierzająca
w przyszłości założyć działalność gospodarczą typu spin off/spin out. Projekt zakłada przeszkolenie 53 osób, w tym trzy 15-osobowe grupy studentów oraz jedną 8osobową grupę kadry naukowej.
W ramach projektu, poza szkoleniami i doradztwem, przewidziano organizację
konferencji i inne działania promujące ideę przedsiębiorczości akademickiej takie
jak spotkania branżowe, 'spotkania skrojone na miarę'.

IV. Wspierania Przedsiêbiorczoœci i Fundusz Rozwoju Przedsiêbiorczoœci w Inowroc³awiu
Rok ubiegły był okresem zmian w OWP i FRP.
Z dniem 30 września 2008 r. zakończył się 3 letni okres realizacji projektu realizującego prowadzenie OWP i FRP zgodnie z podpisaną umową z Prezydentem Miasta Inowrocławia przez Oddział PTE O/Bydgoszczy. W odpowiedzi na kolejny konkurs dotyczący 'Prowadzenia OWP i FRP w Inowrocławiu' ogłoszony przez Prezydenta Miasta Inowrocławia PTE złożyło ofertę, która została pozytywnie oceniona
i przyjęta przez Prezydenta Miasta Inowrocławia. Realizacja tego zadania z dotacją
132.250 tys. zł została zlecona PTE rozpoczęła się 1 października 2008 roku, a czas
jej trwania został określony do 31 grudnia 2009 roku.
Zakres zadań realizowanych w 2008 roku obejmował głównie:
l działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w ramach działalności informacyjno-konsultacyjnej poprzez:
– pomoc w opracowywaniu biznes planów zarówno dla osób korzystających ze
wsparcia finansowego w ramach działalności pożyczkowej FRP jak i dla osób
bezrobotnych, ubiegających się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy,
– pomoc w uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej na rachunek
własny,
– informowanie o możliwościach finansowania przedsięwzięć gospodarczych
w ramach nowego okresu programowania na lata 2007–2013
Z usług tych korzystali głównie mieszkańcy Inowrocławia oraz gmin rejonu inowrocławskiego. Działalność ta opierała się głównie na indywidualnej pracy z klientem w celu dokonania oceny jego projektu względnie znalezieniu dla niego alternatywnego rozwiązania. W ramach bezpłatnej działalności Ośrodka odbywały się konsultacje dotyczące takich zagadnień jak: marketingu, podatków, prawa, finansowania działalności gospodarczej ze środków krajowych i źródeł pomocowych. Pracow-
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nicy OWP udzielali osobiści, telefonicznie, e-mailowo konsultacji i informacji zainteresowanym firmom i osobom.
l promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
Działalność Ośrodka nastawiona była na realizowanie intensywnych programów
szkolenia w dziedzinie szeroko rozumianej przedsiębiorczości, tworzenia i prowadzenia małej firmy, zmiany lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Oferta Ośrodka służy głównie osobom bezrobotnym lub zagrożonym utratą pracy w celu zaktywizowania tych grup i zawiera zróżnicowane czasowo i tematycznie kursy. Ośrodek
wziął udział w konkursie ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu,
utyskując zlecenie na przeprowadzenie 13 jednostek szkoleniowych, z 14 możliwych. Spośród 13 kursów zajęcia zakończone zostały w 2008 na 8 kursach, na których przeszkolono 220 osób bezrobotnych. W pozostałych 5 grupach zajęcia zakończone zostaną do czerwca 2009 roku
l promocję i udzielanie pożyczek
W okresie 2008 r podjęte zostały działania zmierzające do uatrakcyjnienia oferty
finansowej m. in. przez stosowanie elastycznych form zabezpieczeń do zwiększenia
wysokości i wydłużenia terminu pożyczek.
Działalność promocyjno-informacyjna, wspierania finansowo osób rozpoczynających działalność gospodarczą i małych firm prowadzona była na terenie miasta Inowrocławia, powiatu oraz całego województwa.
W ramach działalności pożyczkowej w 2008 roku udzielono 29 pożyczek na łączną kwotę 1.234 tys. zł w tym:
l 15 pożyczek dla miasta Inowrocławia – 556 tys. zł,
l 11 dla powiatu inowrocławskiego 524 tys. zł
l 3 pożyczki dla innych miejscowości województwa 154 tys. zł.
Jest to najwyższa od początku działalności FRP pula środków rozdysponowana
w ciągu roku. Z tej liczby 16 pożyczek na kwotę 572 tys. zł zostało udzielonych osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą z przeznaczeniem na
l cele inwestycyjne – 22 pożyczki na kwotę 1.052 tys. zł
l inwestycyjno-obrotowe – 4 pożyczki na kwotę 100tys. zł.
l pożyczki na cele obrotowe – 3 na kwotę 82 tys. zł.
Struktura udzielonych pożyczek w układzie rodzaju działalności gospodarcej
przedstawia się następująco
l na działalność usługową – 20 na kwotę 882 tys. zł,
l na działalność handlową – 4 pożyczki na kwotę 72 tys. zł,
l na produkcję – 5 pożyczek na kwotę 280 tys. zł
Przez cały okres monitorowana była spłacalność udzielonych pożyczek i analiza
prowadzonej działalności gospodarczej firm, które otrzymały pożyczki. O powodzeniu działalności pożyczkowej świadczy wysoki wskaźnik spłacalności, który oscyluje w granicach 98%.
l organizacja seminariów w ramach Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej – zorganizowanej przez Urząd Miasta, PTE i NOT. Seminaria tematycznie
nawiązywały do nowego okresu budżetowania z UE na lata 2007–2013 w tym
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jedno przeznaczone było dla młodzieży szkolnej, drugie dla przedsiębiorców
lokalnych.
l realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych Projekty te
realizowane były przez zespół pracowników OWP w Inowrocławiu a ich cele
i działania zostały omówione w części Działalność projektowa nin. Sprawozdania w pkt. 3 i 5
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Bydgoszczy
Lp.
1

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2007

2008

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) nakład
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
a) liczba szkół
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów

6
371
17
442
18
264
18
270
15
1162
623
623
–
–
–
–

6
340
16
467
30
601
11
170
101
1476
875
984
1
–
–
–

a) liczba
b) liczba uczestników
a) liczba
b) liczba uczestn.

4
197
78
938

3
115
71
875

Seminaria
Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje
2
3

Wydawnictwa i publikacje
(mat. edukacyjne
Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
Studia podyplomowe

7

Tabela A

Szkolenie w ramach projektów

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
Koła
Kluby
Rady Koordynacyjne
Inne – Rada Naukowa
Członkowie

Tabela B

a) zwyczajni
b) wspierający

2007
5
3
1
1
187
29

2008
5
3
–
1
225
25
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4.
Oddzia³ PTE w Czêstochowie
I. Dzia³alnoœæ merytoryczna
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej;
Szkolenia;
Ekspertyza;
Prelekcje, odczyty, spotkania;
Działalność Zaocznej Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych;
Współpraca z Zarządem Krajowym PTE, uczelniami i stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.

II. Struktura organizacyjna Oddzia³u PTE
Ad. 1. Olimpiada
Na przełomie roku 2007 i 2008 odbywała się XXI edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której hasłem przewodnim było „Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno ekonomiczny”.
Udział w XXI edycji OWE brało ogółem w I etapie 452 uczniów z 24 szkół zlokalizowanych w Częstochowie, Kłobucku, Koniecpolu, Lublińcu, Myszkowie, Szczekocinach, Zawierciu i Żarkach. W zawodach II stopnia wzięło udział 54 uczniów z 15
szkół, czyli 10 % zgłoszonych do zawodów szkolnych. Do zawodów centralnych Komitet Główny OWE zakwalifikował 6 uczniów w tym: 2 z Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Częstochowie, 2 z Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu i po 1 z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie i Zespołu Szkół im.
J. Kochanowskiego w Częstochowie. Uczniowie Ci nie zdobyli żadnego z 30 punktowanych miejsc w zawodach centralnych.
23 kwietnia br. odbyło się w „Domu Ekonomisty” zakończenie XXI edycji OWE
z następującym porządkiem:
1. Powitanie zebranych – Prezes O/PTE mgr Eugeniusz Głód,
2. Wystąpienie Prezesa O/PTE na temat przebiegu XXI edycji OWE,
3. Wręczenie listów gratulacyjnych dla nauczycieli (mgr Małgorzata Grzanka, mgr
Aleksandra Szczeszek, mgr Bożena Popiołek, mgr Andźelika Zabraniak),
4. Wręczenie nagród książkowych i listów gratulacyjnych dla uczniów (Piotr Gumułka i Tomasz Pieniążek z II LO im. H. Malczewskiej, Damian Strojec z Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, Łukasz Pabiś z Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie oraz Anna Kubik i Patryk Janikowski z IX LO im.
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C. K. Norwida w Częstochowie),
5. Podanie tematu XXII OWE „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”,
6. Zakończenie.
Przygotowania do XXII edycji OWE rozpoczęto już we wrześniu br. KG OWE dokonał zmiany organizacji OWE przesyłając informator do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na podstawie dokumentacji uzyskanej z Ministerstwa Edukacji wraz
z emailem w tej sprawie do Sekretarzy KO OWE.
W odpowiedzi udział do zawodów szkolnych XXII edycji zgłosiło się 359 uczniów
z 26 szkół. Do zawodów szkolnych przystąpiło 336 osób. Do zawodów okręgowych,
które odbędą się 08.01.2009 r. Jury Okręgowe zakwalifikowało 34 osoby.

Ad. 2. Szkolenia
W roku 2008 zorganizowano 19 szkoleń, w których uczestniczyło 328 osób. Tematyka szkoleń wynikała ze zmian przepisów oraz z zapotrzebowana zakładów pracy i objęła:
1. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. ustawa o rachunkowości po zmianach wprowadzonych od 02.05.2008 r.,
3. zmiany w sposobie i trybie postępowania w sprawach zasiłków z ubezpieczenia
społecznego;
4. zmiany dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego;
5. szkolenie kasjerów walutowo – złotowych.,
6. przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych źródeł.
7. Obsługa komputera (szkolenie dla bezrobotnych na zlecenie MOPS w Częstochowie);
8. Ekonomika i rachunkowość w spółkach z o.o.
Oferta szkoleniowa była znacznie szersza, chcieliśmy m. in. zainteresować naszymi szkoleniami samorządy terytorialne praktycznym zastosowaniem przepisów
ustawy podatkowej od towarów i usług, ale zbyt mała liczba zgłoszeń nie pozwoliła
na zorganizowanie tego szkolenia we współpracy z Ośrodkiem Szkoleniowym Urzędu Skarbowego w Katowicach.

Ad. 3. Ekspertyza
Są Rejonowy W Mielcu pismem z dnia 10.03.2008 r. zwrócił się do naszego Oddziału o wykonanie ekspertyzy ekonomiczno – finansowej dotyczącej sprawy karnej WSK
„PZL-Milec” S. A. Po bezpośrednich rozmowach Panów Prezesa i Wiceprezesa Zarządu O/PTE z Sędzią Sądu Rejonowego w Mielcu zadecydowano, że ekspertyza zostanie wykonana. Zadanie to trudne, skomplikowane i czasochłonne wykonał zespół
ekspertów – członków PTW w składzie: Przewodniczący zespołu dr Jerzy Lech Czarnota, członkowie zespołu mgr Eugeniusz Głód i dr Mariusz Chudzicki. Ekspertyza
oparta na dokumentacji sądowej przy udziale Zespołu Rzeczoznawców Majątkowych
„Kataster” S.C. w Częstochowie została opracowana w II etapach i przesłana do Sądu Rejonowego w Mielcu 31.07.2008 r. Należy podkreślić, że jest to druga ekspertyza

89

sprawozdanie_PTE 2008.qxd

4/14/09

2:34 PM

Page 90

Sprawozdania z działalności Oddziałów PTE w 2008 roku

wykonana przez zespól ekspertów O/PTE dla potrzeb sądu, co wpłynęło na renomę
i prestiż Oddziału, a także pozwoliło zwiększyć wyniki finansowe 22.720 zł.

Ad. 4. Prelekcje i odczyty
W minionym roku odbyły się następujące prelekcje i odczyty oraz spotkania integracyjno – dyskusyjne:
– 05.01. wykład dla nauczycieli uczniów uczestniczących w zawodach okręgowych
OWE nt.: „Jak czytać i interpretować bilans przedsiębiorstwa” – mgr Eugeniusz
Głód,
– 05.02. spotkanie integracyjno – dyskusyjne w Klubie Seniora nt.: „Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych”,
– 15.02. spotkanie dyskusyjne z Panią Poseł Haliną Respondek – PO nt.: „Rozwój
miasta Częstochowy i jej roli w województwie śląskim”’
– 03.04. spotkanie z Panem Posłem Krzysztofem Matyjaszczykiem – SLD nt.:
„Współpraca klubów parlamentarnych w Sejmie oraz działalność Pana Posła
związana z pracą w Urzędzie Miasta Częstochowa”,
– 10.03 spotkanie integracyjno – dyskusyjne nt.: „Wcześniej emerytury i ich waloryzacja w 2008r.”,
– 29.04 spotkanie autorskie z prof. Grzegorzem Kołodko i promocja książki „Wędrujący świat” zorganizowane wspólnie z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
– 18.10 spotkanie w Klubie Seniora nt.; „Emerytury w nowym systemie z uwzględnieniem osób należących do OFE”
– 11.12 wykład dla młodzieży biorącej udział w zawodach okręgowych XXII OWE
Pani mgr inż. Olgi Gęsiarz nt.: „Wpływ obostrzeń prawniczych w zakresie ochrony środowiska na koszty działalności przedsiębiorstw”,
– 11.12 wykład dla uczestników II etapu XXII OWE Pani dr Ewy Bień z Politechniki
Częstochowskiej nt.: „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”.

Ad. 5. Zaoczna Szko³a Policealna Pracowników S³u¿b Spo³ecznych
Od roku szkolnego 2000/2001 pod egidą Zarządu Oddziału PTE funkcjonuje Zaoczna Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych. Ogółem szkołę ukończyło dotąd 124 osób, w tym w styczniu 2008 r. wręczono dyplomy
ukończenia 15 osobom, a w czerwcu 2008 r. egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe według nowych zasad (asystent osoby niepełnosprawnej)
zdało 11.
W roku szkolnym 2008/2009 nauka prowadzona jest na jednym kierunku: „opiekun w domu pomocy społecznej”. Aktualnie na I semestr uczęszcza 8 osób, a na II
semestr 6 (3 osoby zrezygnowały w IX i X br.).
Zamierzamy od lutego 2009 r. uruchomić kolejny I semestr pod warunkiem, że
będzie on liczył minimum 12 osób.

Ad. 6. Wspó³praca z Zarz¹dem Krajowym PTE, uczelniami i stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami;
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Współpraca z Zarządem Krajowym to udział Prezesa Zarządu Oddziału mgr Eugeniusz Głód w pracach ZK PTE, a także organizacja spotkania autorskiego Pana
prof. Grzegorza Kołodko, udział w spotkaniu prezesów i dyrektorów Biur z Zarządem Krajowym PTE w Lesznie. Ponad to bardzo ważnym ogniwem współpracy KO
OWE jest coroczna organizacja, już XXII edycji, OWE, w której nasza młodzież ma
dość spore osiągnięcia.
Od wielu lat Oddział współpracuje z Urzędem Miasta w Częstochowie. W roku
2008 działalność Oddziału została doceniona i na wniosek Rady Gospodarczej
Prezydent Miasta Częstochowy mgr inż. Tadeusz Wrona przyznał Oddziałowi wyróżnienie PROMOTOR CZĘSTOCHOWSKIEJ GOSPODARKI 2008 za wyjątkowe
zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Wyróżnienie to wręczono 18.12.2008 r. Panu Prezesowi Oddziału PTE mgr Eugeniuszowi Głód.
W ramach współpracy z Urzędem Miasta członkowie Zarządu biorą co roku
udział w Forum częstochowskich Organizacji Pozarządowych. W dniach 30.10 br.
Sekretarz O/PTE mgr Elżbieta Żegota uczestniczyła w konferencji jednodniowej nt.:
'Wsparcie ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego' zorganizowanej
przez Agencję Rozwoju Gospodarczego w Częstochowie z udziałem wykładowcy
z Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Od szeregu lat współpracujemy z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, który udostępnia nam sale wykładowe, naukowcy z P. Cz. Przeprowadzają dla młodzieży biorącej udział w OWE wykłady, uczestniczą w wyjazdach do Vlotho organizowanym co rok przez ZK PTE, a następnie przekazują informacje tych
obraz członkom naszego Oddziału. Dyrektor Biura PTE przesyła do Wydziału Zarządzania P. Cz. oraz Akademii Polonijnej i Wyższej Szkole Zarządzania zaproszenia
dla naukowców na 'czwartki dla ekonomistów' oraz udziału w konkursie o 'Nagrodę
PTE im. Edwarda Lipińskiego'. Jest to coroczny konkurs na najlepszy podręcznik
z dziedziny ekonomii.
Zarząd O/PTE ściśle współpracuje z Zarządem P. W. „Futurum” Sp. z o.o. w której jest udziałowcem. W br. bardzo dobrze układa się współpraca z ISD Huty 'Częstochowa', gdzie dla pracowników przeprowadzaliśmy kilkumiesięczne szkolenie
nt.: „Ekonomika i rachunkowość w spółkach z o.o.”.
Zarząd Oddział kontynuuje współprace z TJOF-SNFNOT w Częstochowie zapraszając na organizowane przez nas spotkania czy wykłady i uczestnicząc w organizowanych przez te Federację imprezach.

II. Struktura organizacyjna PTE – cz³onkowie
W roku sprawozdawczym ilość kół nie zmieniła się wynosiła łącznie z Kołem Terenowym 6. W 2008 r. przyjęliśmy w poczet członków 12 osób, w tym reaktywowano koło przy ISD Huta Częstochowa, do którego zgłosiło deklarację 10 nowych
osób, oprócz dwu, które dotąd były w kole terenowym. Natomiast ilość członków fizycznych zmniejszyła się o 9. Są to osoby od wielu lat nie płacące składek członkowskich i w mocno podeszłym wieku, które nie chcą już należeć do stowarzysze-
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nia. W związku z powyższym na koniec roku ilość członków fizycznych wyniosła 94
osoby.
Spośród trzech członków wspierających wycofał się „ENION” S.A. i pozostało tylko dwóch: BOŚ i ING Bank Śląski S. A.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Częstochowie
Lp.
1

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2007

Konferencje

–
–
–
–
27
314
6
280
–
–
–
–
1
1
42
40
–

Seminaria
Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje
2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) nakład
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
a) liczba szkół
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2008
–
–
–
–
19
328
7
390
–
–
–
–
1
1
19
15
–

Tabela B

Wyszczególnienie

2007

2008

1

Koła

5

5

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne – Klub Seniora

1

1

5

Członkowie

91
3

94
2

92

a) zwyczajni
b) wspierający
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5.
Oddzia³ PTE w Elbl¹gu
Dzia³alnoœæ merytoryczna
Działalność merytoryczna Zarządu PTE O/Elbląg, jego Kół oparta jest wyłącznie
o społeczne zaangażowanie członków Zarządu i członków Kół. Aktywność Oddziału powiązana jest z rozwojem lokalnym na poziomie miasta Elbląga i podregionu elbląskiego.
W 2008 roku działania Zarządu skupiały się wokół podstawowych statutowych
spraw, związanych z funkcjonowaniem samego Oddziału PTE Elbląg, a także
współpracą głównie z Kołami Młodych Ekonomistów działających przy Zespole
Szkół Ekonomicznych w Elblągu.
Członkowie Zarządu PTE aktywnie biorą udział w różnych działaniach środowisk
lokalnych o charakterze edukacyjno-informacyjnym, jak: konferencje, seminaria.
Zarząd PTE utrzymuje również na bieżąco kontakty z przedsiębiorstwami działającymi lokalnie.
Zarząd PTE/o. Elbląg z różnych powodów prowadził działalność merytoryczną
w ograniczonym zakresie; spadło też zainteresowanie członków działalnością
PTE. Zarząd w I półroczu 2009 r. w tej sytuacji w pierwszej kolejności zamierza podjąć szereg działań związanych z pobudzeniem działalności PTE, a także podjęciem
prób prowadzenia działalności szkoleniowo-doradczej. W planie pracy na 2009 r.
zakładamy także szereg działań związanych z większą integracją młodzieży elbląskiej wokół spraw ekonomicznych – rozwojem przedsiębiorczości, tworzeniem własnych firm. Szukając w ten sposób zarówno dróg do szerszego włączania ludzi młodych do działalności społecznej, a także wyrabiania pozytywnych wzorców związanych z motywacją pozostania w mieście; zakładania własnego gospodarstwa domowego, rodziny.
Rok 2008 zamknięty został niewielką nadwyżką finansową.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Elblągu
Lp.
1

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje
(forum dyskusyjne)
Seminaria
Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) nakład
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
a) liczba szkół
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
....................................

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2007

2008

–
–
2
53
–
–
3
63
–
–
2
7
–
3
50
–
–

1
25
1
35
–
–
5
100
–
–
10
14
–
3
50
–
–

Tabela B

Wyszczególnienie

2007

2008

1

Koła

4

4

2

Kluby

1

1

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

5

Członkowie

94

a) zwyczajni
b) wspierający

–

–

80
2

80
2
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6.
Oddzia³ PTE w Gdañsku
I. POPULARYZACJA WIEDZY EKONOMICZNEJ
Odczyty, spotkania, seminaria, konferencje.
W 2008 roku zorganizowano tradycyjnie 5 spotkań dyskusyjnych, w których wzięło udział ogółem ponad 200 osób – przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji, urzędów, szkół i członkowie Zarządu PTE. W trakcie spotkań podejmowano następującą tematykę:
1. Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny – dr A. Letkiewicz, dr
B. Majecka
2. Perspektywy i dylematy współczesnych przedsiębiorstw – dr Beata Majecka, dr
Joanna Fryca, mgr Markiewicz Magda
3. Inwestycje w 2008-2009r. a fundusze zamknięte – przedstawiciele Kredyt Banku
4. Polityka miasta Gdańska w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem
mieszkaniowym, infrastrukturą oraz działania w obszarze zrównoważonej polityki
transportowej – v-ce prezydent Gdańska Maciej Lisicki
5. Środowisko naturalne w procesie gospodarowania – dr A. Letkiewicz, dr B. Majecka

Seminaria
W roku sprawozdawczym odbyły się następujące seminaria:
1. Metody zarządzania projektami – seminarium o charakterze informacyjnym na temat cyklu akredytowanych szkoleń dających możliwość poznania i wdrożenia
metodyki zarządzania projektami. Spotkanie prowadził akredytowany trener – Roman Bratek.
2. „ROLA KOBIET NA RYNKU PRACY – STAN OBECNY, BARIERY I SZANSE” seminarium podsumowujące projekt finansowany ze środków unijnych dla bezrobotnych kobiet „Poznaj swoja mocną stronę”. Celem seminarium było stworzenie
platformy do dyskusji nad teraźniejszą i przyszłą rolą kobiet na rynku pracy. Prelegenci, wywodzący się ze środowiska naukowego trójmiejskich uczelni wyższych, przedstawili wyniki swych badań dotyczących sytuacji kobiet na polskim
rynku pracy zarówno pod względem ekonomicznym, jak i psychologicznym. Zaproszeni goście reprezentowali środowiska akademickie, samorządowe, firm,
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fundacji i stowarzyszeń, były obecne także przedstawicielki beneficjentek projektu. Uczestnicy spotkania otrzymali publikację zatytułowaną „Problemy kobiet na
rynku pracy – wybór zagadnień”.
3. Konwersatorium „CZWARTKI U EKONOMISTÓW” pt. „Aktualna kondycja gospodarki światowej jako wyzwanie dla polskiej polityki monetarnej”
Głównymi obszarami debaty były następujące problemy:
– Czy zmienia się model kapitalizmu i czy obecny kryzys jest sygnałem do dalszych
jego przeobrażeń? – (ref. prof. Piotr Dominiak),
– Procesy globalizacyjne a polityka monetarna – (ref. prof. Bohdan Jeliński),
– Kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA i jego implikacje dla gospodarki
światowej (w tym także dla gospodarki polskiej) – (ref. prof. Eugeniusz Gostomski),
– Islandia w obliczu kryzysu finansowego – przyczyny, skutki dla państwa i obywateli. Jest to szczególny przypadek wpływu światowego kryzysu na społeczno –
gospodarczą sytuację państwa – (ref. Pan Witek Bogdański
Dyskusje moderował
Prof. dr hab. Dariusz Filar – członek Rady Polityki Pieniężnej, Uniwersytet Gdański – Katedra Mikroekonomii na Wydziale Ekonomicznym.
Do debaty wprowadziła Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział
w Gdańsku – Prof. dr hab. D. Rucińska, ponadto
Do debaty wprowadzili:
prof. dr hab. Dominiak Piotr, Politechnika Gdańska – Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii, prof. dr hab. Bohdan Jeliński, Uniwersytet Gdański – Dyrektor Instytutu oraz Kierownik Zakładu Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego na
Wydziale Ekonomicznym, prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski, Uniwersytet Gdański – Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym, Gość specjalny – Pan Witek Bogdański, Polak z pochodzenia i od 1985
r. obywatel Islandii.
W debacie wzięli udział obok członków Zarządu, przedstawiciele przedsiębiorstw,
instytucji, urzędów, szkół wyższych i organizacji pozarządowych.

II. DZIA£ALNOŒÆ SZKOLENIOWA.
W roku 2008 zorganizowano 136 jednostek kursowych, na których przeszkolono
2043 osoby.

Tematyka prowadzonych szkoleñ.
FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, PODATKI audytor wewnętrzny, księgowość komputerowa, podstawy rachunkowości, samodzielny księgowy, podatkowa książka przychodów i rozchodów,
MARKETING, SPRZEDAŻ
nowoczesny handlowiec, telemarketing
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FUNDUSZE STRUKTURALNE
pracownik administracyjny projektów pomocowych z UE, specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzanie finansowe projektami
KADRY, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, PRAWO PRACY
specjalista ds. kadrowo-płacowych, zarządzanie personelem, nowoczesny sekretariat, pracownik administracyjno-biurowy, czas pracy, prawo pracy
KOMPUTEROWE
excel funkcje podstawowe, excel w analizie finansowej, podstawy obsługi komputera, power Point, MS office.
OCHRONA PRACY
BHP dla pracodawców, kadry kierowniczej, służb BHP, administracji, ocena ryzyka zawodowego, metody instruktażu stanowiskowego, udzielanie pierwszej pomocy,
INNE
gospodarka magazynowa, ABC przedsiębiorczości, pedagogiczne dla wykładowców i organizatorów szkoleń, kasjer walutowy, obsługa kas fiskalnych, Prowadzenie prezentacji i wystąpień publicznych
Szkolenia organizowane są w różnych formach tzw.
– szkolenia „otwarte” – skierowane do odbiorców indywidualnych,
– szkolenia na zamówienie firm – realizowane wg indywidualnych programów
opracowanych zgodnie z konkretnymi potrzebami firmy i jej specyfiką,
– szkolenia przygotowywane wg kryteriów ogłaszanych przetargów, przeważnie
przez Powiatowe Urzędy Pracy, one stanowiły w roku sprawozdawczym większość zrealizowanych przez Oddział szkoleń.

III. REALIZACJA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH
ZE ŒRODKÓW UNIJNYCH.
W roku sprawozdawczym Oddział realizował następujące projekty:
1. POZNAJ SWOJĄ MOCNĄ STRONĘ – Dnia 31 marca 2008 r. zakończył się projekt „POZNAJ SWOJĄ MOCNĄ STRONĘ – PROGRAM DORADCZO-SZKOLENIOWY DLA KOBIET”. Był on adresowany do 98 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy Województwa Pomorskiego będących
w wieku między 18 a 55 rokiem życia. Główne kryteria rekrutacyjne stanowiły niskie albo zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe oraz długotrwałe pozostawanie bez pracy. W kwestii wykształcenia beneficjentek nie planowano żadnych
ograniczeń, a zatem o wsparcie ubiegać się mogły kobiety o wykształceniu od
podstawowego do wyższego. Beneficjentki stanowiły grupę zróżnicowaną pod
względem miejsca zamieszkania, chociaż widać było przewagę mieszkanek du-
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żych miast. Projekt POZNAJ SWOJĄ MOCNĄ STRONĘ składał się z modułu
szkoleniowego i modułu doradczego. Beneficjentki brały zatem udział w jednym
z 11 szkoleń zawodowych i uzupełniających kwalifikacje oraz były objęte programem aktywizującym, który stanowiło przeprowadzenie grupowych i indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Miały one na celu między innymi podniesienie poziomu asertywności uczestniczek, identyfikację przez nie swoich mocnych i słabych stron, poznanie zasad autoprezentacji, diagnozę osobistych barier
i potrzeb oraz stworzenie indywidualnej ścieżki zawodowej dla każdej z kobiet.
Zajęcia odbywały się w trzech ośrodkach: Gdańsku, Malborku i Chojnicach, dzięki czemu wsparcie mogło objąć większy zasięg terytorialny. Projekt został podsumowany podczas
2. W kwietniu rozpoczął się projekt „Postaw na Siebie i Swoją Przyszłość”, jest on
adresowany do 164 pracujących dorosłych osób z województwa pomorskiego,
które chcą we własnym zakresie i poza godzinami pracy podnieść swoje kwalifikacje zawodowe- projekt skierowany jest do osób w wieku 45 lat i więcej, z wykształceniem co najwyżej średnim
Czas trwania projektu 15 miesięcy (02.04.2008 – 30.06.2009), miejsce: projekt
jest realizowany w trzech ośrodkach: – w Gdańsku, – w Wejherowie, – w Tczewie.
W ramach projektu przewidziany jest cykl 16 szkoleń (7 rodzajów) doskonalących zawodowo, dostosowanych zarówno do indywidualnych potrzeb odbiorców, jak i regionalnego rynku pracy. Dodatkowym elementem wzbogacającym projekt jest moduł treningu psychologicznego związanego z doskonaleniem i budowaniem relacji w pracy
oraz umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną i asertywnością.
W sumie w 2008r. 164osoby uczestniczyło w szkoleniach finansowanych z EFS.
We wszystkich formach działalności prowadzonych przez Oddział – szkoleniach,
seminariach i spotkaniach – wzięło udział łącznie ponad 2400 osób.

IV. DZIA£ALNOŒÆ WYDAWNICZA.
W omawianym okresie wydano publikację pt. „Problemy kobiet na rynku pracy –
wybór zagadnień” Był to zbiór artykułów, które częściowo były prezentowane podczas seminarium omówionego wyżej.
Działalność wydawnicza PTE w Gdańsku w omawianym okresie sprowadzała się
do standardowych publikacji materiałów szkoleniowych, będących materiałami pomocniczymi do prowadzonych przez Oddział kursów. Były to:
Księgowość komputerowa,
Samodzielny księgowy
Audytor wewnętrzny,
Materiały do kursów komputerowych
Kadrowo-Płacowych
Praktycznie do każdego kursu są przygotowywane oddzielne materiały szkoleniowe. Mają one charakter wewnętrzny, występują jako materiały kursowe.
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V. OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ.
Jak co roku w styczniu 2008 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego w Gdańsku odbyły się zawody okręgowe /II stopnia/ XXI edycji
OWE, w których uczestniczyło 61 uczniów z 18 szkół woj. pomorskiego. Do zawodów szczebla centralnego /III stopnia/ zakwalifikowało się 9 uczniów, z tego
4 osoby zostały zakwalifikowane do grona laureatów.
W listopadzie 2008 roku rozpoczęła się kolejna, XXII edycja OWE pod hasłem
„Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”. Do udziału w I etapie przystąpiło 633 uczniów z 50 szkół.
Komisja zakwalifikowała do II etapu 66 uczniów z 19 szkół. Dla młodzieży tej zorganizowano spotkania prowadzone przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu
Gdańskiego. Młodzież otrzymała materiały w formie papierowej i prezentacje na
CD na temat zagadnień poruszanych na wykładzie.

VI. KONKURSY
KONKURS IM. LUCJANA HOFMANA NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ.
W 2008 roku odbyła się XII edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską. Na
konkurs wpłynęły prace magisterskie z Politechniki Gdańskiej oraz z dwóch wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Morskiej. Z roku na rok Konkurs cieszy się
coraz większą popularnością, zapisał się już trwale w realizowanej przez Towarzystwo działalności statutowej. Wyłoniono laureata oraz przyznano trzy wyróżnienia.
KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKA O NAGRODĘ Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku.
W roku sprawozdawczym ogłoszono kolejną, V edycję konkursu na najlepszą
pracę licencjacką. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie poświęcone problematyce ekonomicznej, które stanowiły przedmiot egzaminu w uczelniach
publicznych i niepublicznych z terenu woj. pomorskiego. Konkurs stanowi uzupełnienie konkursu prac magisterskich omówionego wyżej. W tej edycji Komisja Konkursowa przyznała jedną nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia. Uroczystość zakończenia aktualnych edycji konkursów wraz z rozdaniem nagród odbędzie się na
marcowym posiedzeniu Zarządu.

VII. INNE FORMY DZIA£ALNOŒCI.
1. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI, WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI.
Kontynuowana jest współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy, sprowadza się
ona przede wszystkim do organizacji kursów o charakterze przekwalifikowującym
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i doskonalącym zawodowo a także realizacji projektów finansowanych ze środków
unijnych.
W dalszym ciągu kontynuowana jest współpraca z Uniwersytetem Gdańskim,
a w szczególności z Wydziałem Ekonomicznym.
2. POSIEDZENIA ZARZĄDU ODDZIAŁU I JEGO PREZYDIUM.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Prezydium Zarządu i 4 posiedzenia Zarządu.
Podejmowana tematyka na posiedzeniach:
plany merytoryczne i finansowe realizowane przez biuro,
działalność Klubu Młodego Ekonomisty,
kalendarz spotkań, konferencji i seminariów,
konkursy prac magisterskich i dyplomowych oraz Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
3. DOM EKONOMISTÓW.
W 2008r. dokonano wydatków w zakresie:
- remontu generalnego sali wykładowej
- remontów typu eksploatacyjnego,
- zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia związanego z prowadzeniem
szkoleń, wydatki te były w większości finansowane ze środków uzyskanych w ramach projektów unijnych.
4. KLUB MŁODEGO EKONOMISTY I KLUB SENIORA
Przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Gdańsku działa Klub Młodego Ekonomisty. Jego członkami są młodzi asystenci trójmiejskich uczelni, laureaci Olimpiad Wiedzy Ekonomicznej i Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską, oraz młodzi członkowie PTE w Gdańsku. W okresie sprawozdawczym Klub zorganizował
spotkanie dyskusyjne, będące kontynuacją seminarium z ubiegłego roku nt. Perspektywy i dylematy współczesnych przedsiębiorstw.
W dalszym ciągu odbywają się systematycznie comiesięczne spotkania Klubu
Seniora.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Gdańsku
Lp.
1

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje
(forum dyskusyjne)
Seminaria
Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
Projekty finansowane z EFS
– szkolenia

2007

a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) nakład
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
a) liczba szkół
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2008

1
59
–
–
118
2094
5
168
1
100
–
–
–
–
–
–
35

1
34
–
–
136
2043
8
172
1
120
–
–
–
–
–
–
16

454

164

Tabela B

Wyszczególnienie

2007

2008

2

2

1

Koła

2

Kluby

1

1

3

Rady Koordynacyjne – Rada Programowo-Naukowa

1

1

4

Inne

–

–

5

Członkowie

33
5

348
4

a) zwyczajni
b) wspierający
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Informacje ogólne i SZJ
W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Zarządu. Podejmowana
tematyka na posiedzeniach dotyczyła:
– planów merytorycznych i finansowych realizowanych przez biuro
– kalendarza spotkań, wykładów i prelekcji
– zakupów i remontów
– SZJ w zakresie świadczonych usług
– opracowywania i realizacji projektów ze środków unijnych.
Uzyskany w 2004 r. i odnowiony w 2007 r. Certyfikat SZJ wg normy ISO 9001:
2001 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych ma
okres ważności do 2010 roku. SZJ podlega stałemu nadzorowi. W dniu 28.10.2008
r. został przeprowadzony audit nadzoru – pozytywny wynik potwierdził spełnienie
wymagań normy w zakresie świadczonych usług.

Cz³onkowie PTE
Stan członków na 31.12.2007 roku wynosił 243 osób. W 2008 roku przyjęto
3 i skreślono 62 członków. Wobec powyższego stan członków na 31.12.2008 r. wynosi 184 osoby.
Na wniosek przewodniczących Kół Młodych Ekonomistów zostały zlikwidowane
3 Koła działające przy średnich szkołach zawodowych.
truktura organizacyjna Oddziału – Członkowie
Lp.

Wyszczególnienie

2008

1

Koła

11

2

Kluby

1

3

Rady Koordynacyjne

–

4

Inne

1

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

184
–

Popularyzacja Wiedzy Ekonomicznej
W 2008 roku Oddział PTE dla członków zrzeszonych w Kole Ekonomisty – Księgowego zorganizował wykład nt. Zmiany w ustawie o rachunkowości – z udziałem
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biegłego rewidenta mgr Janiny Hul. W wykładzie uczestniczyło 16 osób.
Z inicjatywy Przewodniczącego Koła Terenowego, w dniu 29.04. br odbyło się
spotkanie o charakterze dyskusyjnym z przewodniczącym Rady Miejskiej Gliwice
panem Adamem Pszonakiem. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia dotyczące miasta. W spotkaniu udział wzięło 16 osób.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W I kw. 2008 r zakończyła się XXI edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której hasłem przewodnim było „Gospodarstwo domowe, wymiar społeczny i ekonomiczny”.
Do II etapu zakwalifikowała się jedna osoba.
Jesienią 2008r. odbyła się XXII edycja OWE pod hasłem „Środowisko naturalne
w procesie gospodarowania”. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 9 uczniów
z średnich szkół zawodowych naszego regionu. Do szczebla centralnego nie zakwalifikowała się żadna osoba.

Dzia³alnoœæ szkoleniowa
W ramach działalności Regionalnego Ośrodka Szkolenia Ekonomicznego PTE
zorganizowano 22 szkolenia (ursy i seminaria) na których przeszkolono łącznie 319
osób.
Tematyka prowadzonych szkoleń obejmowała:
Finanse, księgowość, podatki – podstawy rachunkowości, rachunkowość dla
zaawansowanych, samodzielny księgowy, podatkowa księga przychodów i rozchodów, zmiany przepisach podatkowych, zamknięcie roku obrotowego.
Kadry, ubezpieczenia społeczne, prawo pracy – specjalista kadrowo-płacowy,
profesjonalny pracownik biurowy, zmiany w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych.
Komputerowe – obsługa komputera w środowisku Windows, edytor tekstów MS
Word, arkusz kalkulacyjny Excel, poczta, internet, programy finansowo-księgowe
Symfonia, programy kadrowe, Płatnik, fakturowanie.
Działalność szkoleniową, doradczą o charakterze ogólnym oraz informacyjną
prowadzono zgodnie z SZJ wg normy PN-EN ISO 9001: 2001 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w zakresie KSU dla MŚP.
Szkolenia realizowano poprzez:
l wolny nabór słuchaczy
l na zlecenie Powiatowych Urzędów Pracy.
W 2008 r. Zarząd podjął decyzję o utworzeniu nowoczesnej pracowni komputerowej. Zakupiono 8 zestawów komputerowych + oprogramowanie Office 2007. Wykorzystując istniejący sprzęt biurowy utworzono 9 samodzielnych stanowisk komputerowych. Dzięki temu zostało wyeliminowane podzlecanie szkoleń komputerowych. Programy niektórych szkoleń wzbogacono o szkolenia komputerowe, a także wprowadzono nowe oferty szkoleń tj. z zakresu obsługi komputera.

Realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa.
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Złożony w grudniu 2007r. projekt „Druga młodość – podnoszenie kwalifikacji
osób powyżej 45 roku życia” – w ramach PO KL Działanie 8.1 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie uzyskał decyzją Komisji Oceniającej WUP w Katowicach wysoką ocenę merytoryczną. Jednak nie uzyskał dofinansowania z powodu
braku środków finansowych.
Złożony przez Prezesa Oddziału protest, został rozpatrzony negatywnie.

Inne formy dzia³alnoœci
Kontynuowana była współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy. Sprowadzała się
ona przede wszystkim do organizowania kursów o charakterze przekwalifikującym
i doskonalącym zawodowo.
W ramach kontaktów z lokalna prasą w Nowinach Gliwickich ukazały się dwa artykuły-wywiady przeprowadzone z Prezesem dr Franciszkiem Grzesiokiem:
16.04. – Co tam panie na giełdzie? – red. Adam Pikul
23.04. – Większe zarobki – iluzja płacowa. – red. Monika Foltyn
W dniu 19.05. w Katowicach, Kierownik Biura uczestniczyła w sesji informacyjnej
nt. Strategii Krajowego Systemu Usług – zorganizowanej przez PARP Prezes Oddziału PTE uczestniczył w seminarium nt. „Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech i integracja europejska” Seminarium odbyło się we Vlotho w dniach 10.0824.08.2008 r.
W omawianym okresie wydano Biuletyn naukowo-informacyjny w nakładzie 50
szt. Biuletyn zawiera zbiór artykułów członków PTE pracowników śląskich wyższych
uczelni oraz Sprawozdanie z działalności oddziału PTE w okresie od 14.06.2005 do
31.08.2008 r.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Gliwicach za 2008 rok
Lp.
1

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2007

2008

Konferencje

1
27
0
0
17
350
6
159
0
0
7
7

0
0
0
0
22
319
2
36
0
0
5
5

–
0
0
0

–
0
0
0

Seminaria
Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje
2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo
(usługi doradcze o charakterze
ogólnym – bezpłatne)
Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

4
5

Tabela A

a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) nakład
a) liczba
b) uczestnicy

a) liczba
a) liczba szkół
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej). Zakończono realizację projektu
z EFS i budżetu państwa pt. ,,Powiedz stop bezrobociu’’

6

20

0

Struktura organizacyjna Oddziału – Członkowie
Lp.

Wyszczególnienie

2007

1

Koła

11

11

2

Kluby

1

1

3

Rady Koordynacyjne

0

0

4

Inne (

4

1

5

Członkowie

243
0

184
0

a) zwyczajni
b) wspierający

2008
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8.
Oddzia³ PTE w Katowicach
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Katowicach
Lp.
1

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje
Seminaria, sympozja naukowe

2007
a) liczba

–

–

b) uczestnicy

–

–

a) liczba
b) uczestnicy

Szkolenia i kursy

a) liczba
b) uczestnicy

2

2008

3

1

87

70

28

23

725

402

8

1

Studia Podyplomowe

a) liczba

Akademii Ekonomicznej

b) uczestnicy

280

29

w Katowicach

c) absolwenci

245

29

Odczyty i prelekcje, spotkania

a) liczba

w tym Rada Praktyki Gospodarczej

b) uczestnicy

2

5

31

121

Wydawnictwa i publikacje

a) liczba

–

1

(dla kadry zarządzającej firm,

b) nakład

–

200

samorządów terytorialnych
3

Konsultacje i doradztwo (dla kadry

a) liczba

5

4

zarządzającej firm, samorządów

b) uczestnicy

46

32

13

8

–

–

terytorialnych
4

Ekspertyzy

a) liczba

5

Szkoły i studia zawodowe

a) liczba szkół

przy Oddziale
6

b) liczba uczestników

–

–

c) liczba absolwentów

–

–

I etap

956

920

II etap

91

99

Inne (nie uwzględnione powyżej)
a) Olimpiada Wiedzy Ekonomicznejuczestnicy

Finaliści
b) Jubileuszowe spotkanie z okazji

3

6

1

70

ok. 3.500

–

60-lecia założenia Oddziału PTE
w Katowicach
c) udział w programach lokalnych TVP
i Polskiego Radia
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Oddział w Katowicach

Rok 2008 był w działalności Towarzystwa szczególnie ważny ze względu na rok
jubileuszowy. W tym roku Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego obchodził 60. rocznicę założenia.

SPOTKANIE JUBILEUSZOWE
W dniu 17 czerwca 2008 w Domu Ekonomisty w Katowicach odbyło się uroczyste, okolicznościowe spotkanie jubileuszowe działaczy i sympatyków Towarzystwa
z okazji 60-tej rocznicy założenia katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego. W uroczystości uczestniczyli m. innymi: prezes Zarządu Krajowego PTE – prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, rektor AE – prof. dr hab. Florian Kuźnik,
rektor-elekt AE prof. dr hab. Jan Pyka, który również reprezentował TNOiK, prezes
Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – dr Piotr Rojek, prezes Oddziału PTE w Gliwicach – dr Franciszek Grzesiok. W czasie uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe i społeczne. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: dr Jolanta Ingram i mgr inż. Iwona Wiekiera. Złote Odznaki PTE
otrzymali: prof. dr hab. Florian Kuźnik, prof. dr hab. Jerzy Mika, mgr Wacław
Słaby oraz dyr. Krystyna Wieczorek. Srebrne Odznaki PTE otrzymali: prof. AE
dr hab. Janina Harasim, mgr Hanna Micińska, dr Jerzy Podsiadło, mgr Piotr
Wojaczek. Podczas Jubileuszu podsumowano również wyniki XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której finał odbył się 8-9 marca 2008 w Jachrance k/Warszawy.
W II części uroczystości odbyło się seminarium naukowe pt. „STOWARZYSZENIA A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ŻYCIE GOSPODARCZE I PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA”.
W ramach jubileuszu Oddział PTE w Katowicach wydał publikację wydaną pod
redakcją naukową dr Alojzego Czecha, która zawiera zbiór wygłoszonych na seminarium referatów oraz kalendarium działalności PTE w Katowicach w ostatnim dziesięcioleciu.
W uroczystym spotkaniu udział wzięło 70 osób.
Relacje z jubileuszowego spotkania ukazały się w Biuletynie Zarządu Krajowego
PTE, Biuletynie Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz w Miesięczniku „EUROPERSPEKTYWY”.

I. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
1. Seminaria
l 17 czerwca 2008 w ramach uroczystości z okazji 60-lecia założenia Oddziału
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach odbyło się seminarium
naukowe pt. „STOWARZYSZENIA A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ŻYCIE GOSPODARCZE I PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA”, na którym referaty wygłosili:
– dr Aleksander LIPSKI
(Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej AE Katowice)
„Mity i rzeczywistość społeczeństwa obywatelskiego”
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– prof. dr hab. Elżbieta MĄCZYŃSKA
(SGH, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, prezes Zarządu Krajowego PTE)
„Ekonomia niepewności a polityka gospodarcza”
– prof. dr hab. Florian KUŹNIK
(Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych AE Katowice)
Miejsce stowarzyszeń i towarzystw w polityce regionalnej'
– prof. dr hab. Barbara KOŻUCH
(Instytut Spraw Publicznych UJ Kraków)
'Dobro wspólne w koncepcjach zarządzania'
– dr Marek PLISZKIEWICZ
(Centrum Badań i Studiów Europejskich AE Katowice)
„Stowarzyszenia w Europie na przykładzie Francji”
– Łukasz CIOCH
(ArcelorMittal Poland S. A. Dąbrowa Górnicza)
Komunikat na temat praktyki społecznej odpowiedzialności korporacji
Zbiór referatów zawiera praca zbiorowa pod redakcją Alojzego Czecha wydana
z okazji 60-lecia Oddziału PTE w Katowicach. pt. „Stowarzyszenia i towarzystwa
a społeczeństwo obywatelskie, życie gospodarcze i przestrzeń społeczna”.
W uroczystym seminarium udział wzięło 70 osób.

2. Odczyty – Prelekcje
l W dniu 5 stycznia 2008 r. w czasie trwania zawodów okręgowych OWE dla nauczycieli przygotowujących młodzież do Olimpiady prelekcję pt. „Pokongresowe
impresje. Uwagi na marginesie VIII Kongresu Ekonomistów Polskich” – wygłosili:
prezes Zarządu PTE Oddziału w Katowicach prof. dr hab. Andrzej S. BARCZAK
i sekretarz Zarządu dr Alojzy CZECH. W spotkaniu uczestniczyło 39 osób.
l 28 lutego 2008 roku dr Urszula GRZEGA z Katedry Badań Konsumpcji Akademii
Ekonomicznej w Katowicach przeprowadziła warsztaty seminaryjne pt. „Gospodarstwo domowe na rynku europejskim” dla uczniów zakwalifikowanych do zawodów centralnych XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz ich opiekunów.
W warsztatach uczestniczyło 7 osób.
l W dniu 28 kwietnia 2008 roku odbył się w Domu Ekonomisty wykład otwarty pt.
„Dokąd zmierza świat”, który wygłosił prof. zw. dr hab. Grzegorz KOŁODKO –
Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, ekspert Banku Światowego MFW, OECD i ONZ, wicepremier i minister finansów RP w latach 1994–1997 i 2002–2003. Wykład połączony był z debatą nad
najnowszą książką Grzegorza W. Kołodki pt. „Wędrujący świat”. W spotkaniu
uczestniczyły 32 osoby.
l W dniu 17 grudnia 2008 roku w Domu Ekonomisty w ramach spotkań statutowych członków PTE – odczyt nt. „Z dziejów wielkiego przemysłu na Górnym Śląsku – Wspólnota Interesów S.A.” wygłosił dr Alojzy Czech. W spotkaniu udział
wzięło 20 osób.
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l W dniu 19 grudnia 2008 roku w Domu Ekonomisty dr Krystian PERA z Katedry Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach wygłosił prelekcję dla nauczycieli przygotowujących młodzież do XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pt. 'Finansowe aspekty oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko przyrodnicze'.
W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby.

II. Wspó³praca z Zarz¹dem Krajowym PTE oraz innymi instytucjami w regionie
1. Wspó³praca z ZK PTE
l W dniu 21 stycznia 2008 dr Alojzy CZECH Sekretarz Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
l W dniu 6 lutego 2008 prof. dr hab. Leszek ŻABIŃSKI – członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach – na zaproszenie
Rady Naukowej przy Zarządzie Krajowym PTE w Warszawie uczestniczył w spotkaniu w ramach dyskusji pokongresowych pt. „Kierunki rozwoju współczesnej
ekonomii – na pograniczu dyscyplin naukowych”.
l W dniu 27 marca 2008 dr Alojzy CZECH – Sekretarz Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Krajowego PTE w Warszawie.
l W dniu 9 lipca 2008 prof. dr hab. Andrzej BARCZAK Prezes Zarządu Oddziału
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Krajowego PTE w Warszawie.
l W dniach 10–24 sierpnia 2008 mgr Aleksandra GRABOWSKA, asystent Katedry Ekonomii i Polityki Transformacji Akademii Ekonomicznej w Katowicach –
z ramienia Oddziału PTE w Katowicach – uczestniczyła w seminarium we Vlotho
n/Weserą, organizowane corocznie przez Zarząd Krajowy PTE w Warszawie. Tematem tegorocznego spotkania była 'Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech i integracja europejska'.
l W dniach 28–29 listopada 2008 prezes Zarządu prof. dr hab. Andrzej S. Barczak
oraz sekretarz Zarządu dr Alojzy Czech uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Krajowego PTE połączonego z wyjazdową naradą dyrektorów biur Oddziałów PTE
w Lesznie.

2. Wspó³praca z innymi organizacjami i instytucjami w regionie i kraju
l W dniu 20 lutego 2008 prof. dr hab. Andrzej BARCZAK Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Katowicach uczestniczył w konferencji pt. „Dojrzałość – edukacja – praca', zorganizowaną przez Fundację 'Fundusz
Współpracy”.
l W dniu 5 marca 2008 została podpisana umowa o współpracy – z Wydawnictwem MT BIZNES Sp. z o.o. w Warszawie – w zakresie wzajemnej promocji książ-
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ki autorstwa Jima Collinsa & Jerry’ego I. Porrasa pt, „Wizjonerskie organizacje”.
W ramach współpracy, krótką recenzję książki opracował prof. dr hab. Andrzej
S. BARCZAK.
W dniu 14 marca 2008 Prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej BARCZAK uczestniczył w spotkaniu Prezydium Rady Expo Silesia z udziałem Marszałka Województwa Śląskiego
Pana Bogusława ŚMIGIELSKIEGO i Wojewody Śląskiego Pana Zygmunta ŁUKASZCZYKA. Spotkanie poświęcone było kierunkom dalszego rozwoju Expo Silesia ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszego tegorocznego wydarzenia w światowym świecie górniczym jakim będzie Międzynarodowy Kongres Górniczy i organizowana w Expo Silesia Światowa Wystawa Górnicza Mining Expo.
W dniu 21 kwietnia 2008 na zaproszenie prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej
Prezes Zarządu prof. dr hab. Andrzej S. BARCZAK uczestniczył w posiedzeniu
Kapituły Śląskiej Nagrody Jakości, na którym wyłoniono laureatów X edycji Konkursu Śląska Nagroda Jakości.
W dniu 30 kwietnia 2008 mgr Tomasz FECOWICZ uczestniczył w szkoleniu pt.
„Możliwości pozyskania środków unijnych na projekty realizowane w ramach
działania 8.2. Infrastruktura Placówek Oświaty RPO WSL 2007–2013” organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.
W dniu 9 maja 2008 podczas uroczystej Gali z okazji Święta Europy organizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, wręczona została prof. dr hab. Andrzejowi BARCZAKOWI
Prezesowi Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach Indywidualna Śląska Nagroda Jakości w dziedzinie „NAUKA” – przyznana w ramach X edycji Konkursu Śląska Nagroda Jakości. W uroczystości uczestniczyła również Pani prezes Zarządu Krajowego PTE prof. dr hab. Elżbieta MĄCZYŃSKA, która w imieniu Zarządu Krajowego i własnym złożyła prof. Andrzejowi S. Barczakowi gratulacje i wręczyła okolicznościową pamiątkę.
W dniu 19 maja 2008 Prezes Zarządu Oddziału PTE w Katowicach prof. dr hab.
Andrzej BARCZAK na zaproszenie Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania
im. gen. J. Ziętka i Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
uczestniczył w debacie na temat „Aglomeracja Śląska – uwarunkowania instytucjonalne i zadania” zorganizowanej w ramach obchodów XV-lecia Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania. W debacie udział wzięli przedstawiciele Rządu RP, Samorządu Województwa Śląskiego oraz świata nauki.
W dniu 4 czerwca 2008 Katowicki Oddział PTE podpisał z Centrum Rozwiązań
Menedżerskich SA umowę partnerską o współpracy jako partnera CRM SA
w zakresie organizacji i sprzedaży produktów szkoleniowych akredytowanym
przez APM Group w Wielkiej Brytanii m.in.
– Zarządzanie Projektami PRINCE2;
– Zarządzania Ryzykiem M_O_R R;
– Zarządzanie Programami MSP
W dniu 1 lipca 2008 podpisana została z Europejską Akademią Planowania Finansowego umowa partnerska, której przedmiotem jest udzielenie akredytacji
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przez EAFP do prowadzenia szkoleń dla doradców finansowych w Oddziale
PTE w Katowicach:
EFG European Financial Guide (Asystent Finansowy)
EFC European Financial Consultant (Konsultant Finansowy)
EFP European Financial Planner (Planer Finansowy)
W dniu 3 lipca 2008 Prezes Zarządu Oddziału PTE w Katowicach prof. dr hab.
Andrzej BARCZAK – jako członek Prezydium Rady Expo Silesia uczestniczył
w spotkaniu Rady.
W dniu 26 sierpnia 2008 mgr Tomasz FECOWICZ uczestniczył w spotkaniu informacyjnym pt. „Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych w ramach Działania
6.2 PO KL”.
W dniu 8 września 2008 zostało podpisane porozumienie przedwstępne z Wyższą Szkolą Bankowości i Finansów w Katowicach dotyczące prowadzenia studenckich praktyk zawodowych.
W dniu 9 września 2008 prezes prof. dr hab. Andrzej S. BARCZAK na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego 21st WORLD MINING CONGRESS & EXPO
oraz Kolportera EXPO wziął udział w uroczystym otwarciu Światowej Wystawy
Górniczej MINING EXPO 2008.
W dniu 26 września 2008 prezes Zarządu Oddziału PTE w Katowicach prof. dr
hab. Andrzej BARCZAK uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2008/2008 Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.
W dniu 1 października 2008 prezes Oddziału PTE w Katowicach prof. dr hab.
Andrzej BARCZAK wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Śląsk na mapie gospodarczej Polski” na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2008/2009 Śląskiej
Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach.
W dniu 6 października 2008 z ramienia Oddziału PTE w Katowicach – w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2008/2009 Akademii Ekonomicznej im. K.
Adamieckiego w Katowicach – uczestniczyli: prezes Oddziału PTE prof. dr hab.
Andrzej S. BARCZAK oraz dyrektor biura PTE Krystyna WIECZOREK.
W dniu 7 października 2008 podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach wykład inauguracyjny
nt. „Współczesne postrzeganie nauki ekonomii” wygłosił prezes Zarządu PTE
w Katowicach prof. dr hab. Andrzej S. BARCZAK.
W dniu 10 października 2008 dr Paweł KOSIŃ wiceprezes Zarządu Oddziału
PTE udzielił wywiadu dla programu publicystycznego „Trudny Rynek” Telewizji
Katowice nt. cen energii elektrycznej.
W dniu 10 października 2008 w Domu Ekonomisty PTE – odbyło się nieodpłatne spotkanie promocyjno-informacyjne, dotyczące szkoleń z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2 oraz metodyki zarządzania programami ryzykiem M_o_R, na które zostali zaproszeni przedstawiciele firm i instytucji sektora publicznego naszego regionu.
W ramach dalszej współpracy z Wydawnictwem MT BIZNES Sp. z o.o. w Warszawie do kolejnego wydania książki autorstwa Petera F. Druckera pt. „Myśli przewodnie Duckera” recenzję opracował prof. dr hab. Leszek ŻABIŃSKI – członek
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Zarządu Oddziału PTE w Katowicach.
W dniu 7 listopada 2008 dr Paweł KOSIŃ wiceprezes Zarządu Oddziału PTE
udzielił wywiadu dla programu publicystycznego „Trudny Rynek” Telewizji Katowice nt. problemów zatrudnienia.
W dniu 14 listopada 2008 dr Andrzej CZARNIK jako konsultant PTE był uczestnikiem programu publicystycznego „Trudny Rynek” Telewizji Katowice.
W dniu 21 listopada 2008 mgr Tomasz FECOWICZ wziął udział w spotkaniu z dr
Zygmuntem BARCZYKIEM – autorem książki „Inna jasność”. Spotkanie odbyło
się w uczelnianym klubie „Amicus” Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
W dniu 26 listopada 2008 mgr Tomasz FECOWICZ uczestniczył w konferencji
pt. „Czy Śląsk potrzebuje regionalnego centrum kształcenia ustawicznego?”,
której celem było wskazanie możliwości wspierania kształcenia ustawicznego na
Śląsku poprzez korzystanie z instrumentów, jakie proponuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Konferencję zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

III. Dzia³alnoœæ szkoleniowa
Centrum Szkoleń i Studiów PTE w Katowicach prowadziło działalność szkoleniową o charakterze ogólnoekonomicznym, menedżerskim i specjalistycznym, a także
informacyjno-instrukcyjnym z aktualnej problematyki gospodarczej i prawnej.
Działalność edukacyjną prowadzono w następujących formach: szkolenia otwarte oraz szkolenia dla całych grup na zlecenie zakładów pracy oraz Powiatowych
Urzędów Pracy wg indywidualnych potrzeb i życzeń zleceniodawców.
Tematyka szkoleń obejmowała m. innymi:
l Szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych
l Kurs kasjera walutowo-złotówkowego
l Samodzielny księgowy
l Szkolenie BHP dla społecznych inspektorów pracy
l Audyt wewnętrzny i kontrola w jednostkach gospodarczych i budżetowych
l Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych PLN i EURO
l Normowanie czasu pracy techniką 'chronometrażu'
l Dokumentacja finansowa – instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli
dokumentów
l Faktury VAT
l Szkolenie kancelaryjno-archiwalne
l Podstawy teoretyczne statystyki
l Metodyka zarządzania projektami PRINCE2
l Szkolenia okresowe BHP
l Dokumentacja kadrowa i płacowa
W 2008 roku we współpracy z Akademią Ekonomiczną w Katowicach w zakresie
organizacji studiów podyplomowych uruchomiono w PTE jedną grupę studiów podyplomowych na kierunku: „Zarządzanie spółką prawa handlowego w ochronie
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zdrowia”. W studiach uczestniczyło 29 osób. Studia zakończyły się 17 listopada
2008.
W ramach działania PO KL zostały złożone do WUP Katowice trzy wnioski przez
Instytut Rozwoju Biznesu. Fundacja – Centrum Prywatyzacji z Warszawy dot. między innymi funduszy unijnych dla MMŚP oraz Akademii Menedżera. Projekty te,
w przypadku pozytywnej weryfikacji i podpisania umowy z WUP Katowice będą realizowane w Centrum Szkoleń i Studiów PTE Oddział Katowice.
W dniu 2 października 2008 – został złożony do WUP Katowice wspólny partnerski wniosek z Międzynarodową Fundacją Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych z Poddziałania 6.2. PO KL pt. „Samozatrudnienie drogą do sukcesu”. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany pod obrady Komisji Oceny Projektów.
W dniu 10 października 2008 w Domu Ekonomisty PTE – odbyło się bezpłatne
spotkanie promocyjno-informacyjne, dotyczące szkoleń z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2 oraz metodyki zarządzania programami ryzykiem
M_o_R, na które zostali zaproszeni przedstawiciele firm i instytucji sektora publicznego naszego regionu.
Razem w okresie od 1.01.2008 do 31.12.2008 roku w różnych formach szkoleniowych (podyplomowych, kursowych, seminaryjnych) uczestniczyło 431 słuchaczy.
W okresie sprawozdawczym wysłano ok. 4500 ofert szkoleniowych (adresowych
i bezadresowych), pocztą elektroniczną, faksem oraz na bieżąco ogłaszamy się na
naszej stronie internetowej.

IV. Ekspertyzy, opinie, analizy
W okresie od 1.01.2008 do 31.12.2008 zrealizowanych zostało 8 ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych w ramach których wykonano następujące opracowania:
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
l Analiza stanu i wycena wartości spółki
2. Azoty – Adipol Spółka Akcyjna, Chorzów
l Biznes plan przedsięwzięcia pt. 'Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja
zakładu do przerobu technicznych tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych do destylowanych kwasów tłuszczowych i stearyny o zdolności
przerobowej surowca 16.000 ton/rok
3. Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna, Katowice
l Aktualizacja wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Mikołowie przy ul. Stara Droga 63
4. P.P.H.U. „SILPLAST” Spółka z o.o., Katowice
l Wycena wartości PPHU „SILPLAST” Sp. z o.o.
5. Azoty – Adipol Spółka Akcyjna, Chorzów
l Biznes plan przedsięwzięcia pt. „Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja zakładu do przerobu technicznych tłuszczów zwierzęcych i olejów
roślinnych do destylowanych kwasów tłuszczowych i stearyny o zdolno-
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ści przerobowej surowca 16.000 ton/rok
– II wariant finansowania
6. Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna, Katowice
l Operat szacunkowy nieruchomości zabudowanej położonej
w Katowicach, ul. Roździeńskiego 188
l Operat szacunkowy nieruchomości zabudowanej położonej
w Katowicach, ul. Bocheńskiego 81
7. Lotos Park Technologiczny, Spółka z o. o. Jasło
l Opinia w sprawie wartości dochodowej RC SERWIS Sp. z o.o.
w Czechowicach-Dziedzicach
8. Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna, Katowice
l Operat szacunkowy nieruchomości niezabudowanej położonej
w Tarnowskich Górach, przy ul. Zagórskiej
l Operat szacunkowy nieruchomości niezabudowanej położonej
w Tarnowskich Górach, ul. Bałtyckiej

V. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
1. XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
l Dnia 5 stycznia 2008 r. w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach do zawodów okręgowych OWE przystąpiło 91 uczniów z 41 szkół
z województwa śląskiego. W czasie trwania zawodów okręgowych dla nauczycieli przygotowujących młodzież do Olimpiady prelekcję pt. „Pokongresowe impresje. Uwagi na marginesie VIII Kongresu Ekonomistów Polskich” – wygłosili: Prezes Zarządu PTE Oddziału w Katowicach prof. dr hab. Andrzej S. BARCZAK
i Sekretarz Zarządu dr Alojzy CZECH.
l Na podstawie kwalifikacji jury Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach finalistami zostało 9 uczniów reprezentujących 8 szkół.
l Po weryfikacji przez jury Komitetu Głównego OWE do zawodów centralnych
zakwalifikowano 4 uczniów z 4 szkół:
1. Damian KOZŁOWSKI – uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu
2. Kamil SUDA – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku.
3. Jakub SZMYT – uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie – Skłodowskiej w Katowicach.
4. Piotr BYRSKI – uczeń Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego
im. M. Reja w Bielsku Białej.
l Dla wyżej wymienionych uczniów zakwalifikowanych do zawodów centralnych
oraz ich opiekunów dr Urszula GRZEGA z Katedry Badań Konsumpcji Akademii
Ekonomicznej w Katowicach poprowadziła warsztaty seminaryjne pt. 'Gospodarstwo domowe na rynku europejskim'
l W dniach 8–9 marca 2008 r. w Jachrance k/Warszawy odbyły się zawody centralne (III etap)

114

sprawozdanie_PTE 2008.qxd

4/14/09

2:34 PM

Page 115

Oddział w Katowicach

Laureatami zawodów centralnych z okręgu śląskiego zostali:
1. Piotr BYRSKI – II miejsce w skali kraju
uczeń Gimnazjum Ogólnokształcącego Towarzystwa
Szkolnego im. M. Reja w Bielsku Białej.
2. Kamil SUDA – IX miejsce w skali kraju
uczeń II Liceum Ogólnokształcącego
im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku.
3. Damian KOZŁOWSKI – XII miejsce w skali kraju
uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu
Finalistą zawodów centralnych został:
1. Jakub SZMYT – uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach
Uroczyste spotkanie podsumowujące XXI Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej odbyło się w dniu 17 czerwca 2008 roku w Domu Ekonomisty PTE w Katowicach
podczas uroczystości jubileuszowych z okazji 60-lecia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Katowicach.
Laureatom i finaliście zawodów centralnych wręczono:
l nagrody pieniężne ufundowane przez Fundusz Górnośląski S. A. w Katowicach
wręczył prezes FG S.A. Jacek MATUSIEWICZ.
l nagrody rzeczowe dla laureatów, finalisty oraz nauczycieli od Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach wręczyła prof. dr hab. Krystyna LISIECKA. Sponsorem nagród był również Urząd Statystyczny w Katowicach oraz
Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o. w Warszawie.

2. XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Z dniem 1 września 2008 funkcję sekretarza Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach powierzono Pani dr Joannie CZECH-ROGOSZ, z uwagi na rezygnację
z tejże funkcji Pana dr Alojzego Czecha.
Hasłem przewodnim XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest
„Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”
l Na początku września 2008 roku Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie wysłał Informatory do ok. 400 szkół województwa śląskiego zapraszające do udziału w XXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej na rok szkolny
2008/2009.
l Do etapu szkolnego (I etap), który odbył się dnia 5 listopada 2008 r. z okręgu
śląskiego przystąpiło 920 uczniów z 87 szkół ponadgimnazjalnych.
l Jury Komitetu Okręgowego w Katowicach XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
w dniu 28 listopada 2008 wytypowało 99 uczniów z 32 szkół do zawodów okręgowych (II etap).

VI. Dzia³alnoœæ wydawnicza
l W dniu 5 marca 2008 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy
Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Katowicach a Wydawnictwem
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MT Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotycząca wydania na rynku polskim książki autorstwa Jima Collinsa & Jerry’ego I. Porrasa pt. „Wizjonerskie organizacje”.
l W czerwcu 2008 wydana została przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Katowicach praca zbiorowa pod redakcją dr Alojzego Czecha (ISBN 97883-902856-4-1) pt. „Stowarzyszenia i towarzystwa a społeczeństwo obywatelskie, życie gospodarcze i przestrzeń społeczna”. Publikacja wydana została
w ramach działalności statutowej w ilości 200 egz. z okazji 60-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Pomoc w wydaniu publikacji w postaci zamieszczenia reklam uzyskano od:
– Kompania Piwowarska S.A.
– ArcelorMittal S.A.
– Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
– Fundusz Górnośląski S.A.
– Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” Katowice
Publikację otrzymali wszyscy uczestnicy oraz goście zaproszeni na jubileusz 60lecia Oddziału PTE w Katowicach połączonego z seminarium naukowym. Książka
przekazana została również nieodpłatnie do Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, bibliotek polskich uczelni ekonomicznych, działaczy katowickiego Oddziału
PTE, firm i instytucji wspierających działalność katowickiego Oddziału PTE.

VII. Praca organów statutowych Oddzia³u
1. Zebrania Zarz¹du Oddzia³u i Komisji Rewizyjnej
l 23 stycznia 2008 roku – odbyło się zebranie Zarządu Oddziału PTE w Katowicach, na którym m. innymi omówiono:
– projekt planu działalności Oddziału PTE w Katowicach w 2008 roku
– pokongresowymi refleksjami podzielili się prof. A. S Barczak, prof. L. Żabiński
oraz dr A. Czech
l 8 kwietnia 2008 – odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Katowicach, na którym:
– przyjęto opinię KR w sprawie sprawozdania finansowego
– zatwierdzono sprawozdanie finansowe z działalności Oddziału PTE w Katowicach za rok 2007
– zapoznano się z sprawozdaniem z działalności merytorycznej Oddziału za rok
2007
l 16 kwietnia 2008 – odbyło się zebranie Zarządu Oddziału PTE w Katowicach,
na którym Zarząd podjął uchwały w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Oddziału za rok 2007 (merytoryczne i finansowe),
– świadczenia Oddziału PTE na cele statutowe Towarzystwa oraz omówiono m. in.:
– Informacja z zebrania Zarządu Krajowego PTE
– XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
– Jubileusz 60-lecia Oddziału PTE w Katowicach.
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l 13 czerwca 2008 odbyło się robocze zebranie Zarządu Oddziału PTE, które w całości poświęcone było sprawom organizacyjnym obchodów 60-lecia Oddziału
PTE w Katowicach, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2008 w Domu Ekonomisty.
l W dniu 8 października 2008 odbyło się robocze spotkanie inaugurujące XXII edycję Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziałem prezesa Zarządu prof. dr hab.
Andrzeja S. BARCZAKA, sekretarza Zarządu dr Alojzego CZECHA, przewodniczącej Komitetu Okręgowego OWE prof. AE dr hab. Gabrieli ŁUKASIK oraz nowo powołanego sekretarza Komitetu Okręgowego OWE dr Joanny CZECH-ROGOSZ.
l W dniu 17 października 2008 – odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Katowicach, na którym:
– zapoznano się z sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2008 oraz sprawozdaniem z działalności merytorycznej Oddziału PTE za okres od 1 stycznia do
15 października 2008.
l W dniu 17 grudnia 2008 roku – odbyło się zebranie Zarządu Oddziału PTE
w Katowicach, na którym m. innymi:
– refleksjami z posiedzenia Zarządu Krajowego połączonego z wyjazdową naradą dyrektorów biur Oddziałów PTE, które odbyło się w Lesznie podzielili się
prof. Andrzej. S Barczak oraz dr Alojzy Czech
– omówiono bieżącą działalność Towarzystwa

VIII. Stan organizacyjny Oddzia³u
1. Cz³onkowie fizyczni
W roku sprawozdawczym stan członków fizycznych utrzymywał się na tym samym poziomie. Na koniec roku sprawozdawczego w Oddziale po kolejnych aktualizacjach stanu faktycznego członków fizycznych zarejestrowanych jest 139 osób.
Struktura członkowska OddziałuPTE w Katowicach
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
Koła
Kluby
Rady Koordynacyjne
Inne
Członkowie
a) zwyczajni
b) wspierający

2007
2
1
–
–
140
11

2008
2
1
–
–
139
9

2. Cz³onkowie wspieraj¹cy
Odnotowano nieznaczny spadek zainteresowania osób prawnych – podmiotów
gospodarczych, które wspomagają działalność statutową Towarzystwa (jeżeli nie liczyć darczyńców Olimpiady). Składka, o której wysokości decydują same podmioty, jest bardzo zróżnicowana. Środki, które pozyskiwane są od członków wspierających w pełni przeznaczane są na finansowanie kosztów działalności statutowej.
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9.
Oddzia³ PTE w Kielcach
Zarząd Oddziału w Kielcach w roku 2008 zgodnie z planem działalności prowadził działalność edukacyjną i szkoleniową. Wiele uwagi poświęcano organizacji
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Oddział zorganizował konferencję naukową nt.
Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji. W konferencji brali
udział członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, studenci i pracownicy
naukowi regionu świętokrzyskiego oraz nauczyciele szkół średnich, zajmujący się
tematyką ekonomiczną.
Wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Prawa im. E. Lipińskiego w Kielcach wydał
monografię o tematyce finansowej. Oddział prowadzi szkolenia dla nauczycieli
i uczniów przygotowujących się do kolejnych Edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Członkowie Oddziału brali udział w Międzynarodowym Seminarium organizowanym przez Fundację L. Erharda i Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Vlotho w Niemczech. Jednym z rezultatów tego seminarium jest opracowanie rozdziału w książce na temat społecznej gospodarki, która ukaże się w roku bieżącym nakładem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W związku z prowadzoną działalnością edukacyjną następuje stopniowa poprawa sytuacji finansowej Oddziału.

Program najwa¿niejszych zamierzeñ w I pó³roczu 2009 r.
1.
2.
3.
4.
5.

Przeprowadzenie II Etapu – Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Seminaria na temat społeczno-gospodarcze w regionie.
Organizowanie terenowych kół i kół młodych ekonomistów.
Ubieganie się o uzyskanie numeru wydawniczego ISBN
Zorganizowanie uroczystego zakończenia kolejnej Edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
6. Prace organizatorskie w związku z możliwością korzystania ze środków unijnych.
7. Przygotowanie do kolejnej Edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Kielcach
Lp.
1

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje
Seminaria
Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje

2

3
4
5

6

Tabela A

Wydawnictwa i publikacje

2007
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) nakład

1
50
8
160
–
–
–
–

Konsultacje i doradztwo

a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ...........................................................
..................................................................................................................

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2008
1
50
2
40
–
–
–
–

1
150

1
150

Gospodarstwa
nie zasobami
finansowymi
w rozwoju
organizacji,
cz. I
Red. A. Szplit
ISBN 978-83600056-16-5

Gospodarstwa
nie zasobami
finansowymi
w rozwoju
organizacji,
cz. II
Red. A. Szplit
ISBN 978-8360056-16-6

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Tabela B

Wyszczególnienie

2007

2008

–

–

1

Koła

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

–

–

50
10

50
10
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10.
Oddzia³ PTE w Koszalinie
Rok 2008 zamykał 50-kletni okres działalności na Pomorzu Środkowym. Zapoczątkowało ją zebranie organizacyjne Delegatury Szczecińskiego Oddziału PTE
w Koszalinie w dniu 6 listopada 1958 roku. Z okazji jubileuszu odbyło się uroczyste
otwarte posiedzenie Zarządu Oddziału z udziałem zaproszonych członków – założycieli i członków władz Oddziału wszystkich dotychczasowych kadencji w dniu 27
listopada 2008 r. Zorganizowano również, wspólnie z Instytutem Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, 2 konferencje naukowe.

I. Sprawy organizacyjne
Stan osobowy członków Towarzystwa, zrzeszonych w Oddziale, nie uległ zmianie
w 2008 roku. Władze Oddziału działały w niezmienionym składzie. Zarząd Oddziału
odbył w ciągu roku 5 posiedzeń, zajmując się sprawami organizacyjnymi i programowymi oraz podejmował bieżące decyzje w sprawach finansowych. Komisja Rewizyjna Oddziału skontrolowała sprawozdanie finansowe i przeanalizowała gospodarkę finansową Oddziału w 2007 roku. Jej przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
Działalność Oddziału prowadzona byłą – trzeci kolejny rok – siłami społecznymi
członków. Od połowy 2006 roku Oddział nie zatrudnia etatowych pracowników
w Biurze Oddziału.

II. Konferencje naukowe
W 2008 roku Oddział był współorganizatorem (obok Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej) 2 konferencji naukowych:
1. Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – w dniach 12–14 listopada w Kołobrzegu. Na konferencję zgłoszono 40 referatów, zgrupowanych w 4 blokach tematycznych: Sektor MSP
w otoczeniu makroekonomicznym MSP na konkurencyjnym rynku, Czynniki konkurencyjności sektora MSP oraz Rynki czynników wytwórczych a konkurencyjność sektora MSP. Ich autorami byli pracownicy nauki z 14 ośrodków akademickich (Białystok, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Gliwice, Katowice, Koszalin, Kraków, Łódź, Poznań, Sopot, Sosnowiec, Szczecin, Toruń, Warszawa i Wrocław).
Wszystkie referaty wydane zostały przez Oddział w pracy zbiorowej pod redakcją
naukową prof. Eugeniusza Michalskiego i prof. Stanisława Piochy.
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2. II. Międzynarodowej Konferencji na temat: Teoria i praktyka modelowania systemów logistycznych, która odbyła się w dniach 20–21 listopada w Mielnie. Na konferencję zgłoszono 54 referaty. Ich autorami byli pracownicy nauki i doktoranci 22
wyższych uczelni z całego kraju i Uniwersytetu Lizbońskiego oraz 2 instytutów
naukowo-badawczych, a także reprezentujący praktykę gospodarczą przedstawiciele firm logistycznych. Wszystkie referaty opublikowane zostały na płycie CD
oraz w specjalnym wydaniu czasopisma „Logistyka” Nr 8/2008.

III. Czwartkowe spotkania dyskusyjne „U ekonomistów”
Krzewieniu wiedzy ekonomicznej i popularyzacji dorobku i doświadczeń miejscowego środowiska ekonomistów służyły, mające już kilkuletnią tradycję, czwartkowe
spotkania dyskusyjne, których w roku 2008 odbyło się 6:
1) 21.II.2008 r. na temat: Przesłanki społeczne, prawne i ekonomiczne w walce
o województwo środkowopomorskie; moderatorem dyskusji był dr Eugeniusz
Żuber, przewodniczący Społecznego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, mającej na celu doprowadzenie do zmiany podziału administracyjnego kraju i reaktywowanie województwa środkowopomorskiego;
2) 6.III.2008 r. na temat: Czy warto kupić akcje Pro-Budu? – prezentacja firmy Pro-Bud S.A. i jej perspektyw rozwojowych, prężnej kołobrzeskiej firmy budowlano-deweloperskiej, która rozpoczęła przyjmowanie zapisów na nową emisję akcji;
prezentacji tej dokonali przedstawicie Zarządu tej firmy: mgr inż. Roman Sobko,
Prezes Zarządu, i mgr Grażyna Bajko, Wiceprezes Zarządu;
3) 22.V.2008 r. na temat: Jak zdobyć środki z Unii Europejskiej?; ofertę doradztwa w tym zakresie, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw,
przedstawiły mgr Teresa Bartkiewicz i mgr Justyna Iwankiewicz, prowadzące
firmy doradcze, wspierające pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej;
4) 19.VI.2008 r. na temat: Emerytury kapitałowe w ZUS; temat ten zaprezentowała
mgr Danuta Borsuk – Zawadzka, wicedyrektor Oddziału ZUS w Koszalinie;
5) 27.XI.2008 r. na temat: Czego potrzeba polskim małym i średnim przedsiębiorstwom? – dorobek konferencji naukowej: Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; wnioski wypracowane
na tej konferencji przedstawił dr Grzegorz Przekota, adiunkt w Katedrze Ekonomii Politechniki Koszalińskiej;
6) 30.XII.2008 r. na temat: Czy trzeba bać się EURO?; moderatorem dyskusji była
mgr Genowefa Charkiewicz, dyrektor I Oddziału Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Koszalinie.

IV. Konkurs na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie
Zakończona została XIII edycja konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych, podejmujących problematykę Pomorza
Środkowego. Obejmowała prace obronione w roku akademickim 2007/2008. Za-
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znaczyła się mniejszą liczbą prac zgłoszonych na konkurs oraz niższym generalnie
ich poziomem merytorycznym.
Na konkurs zgłoszono 14 prac (7 licencjackich i 7 magisterskich), z tego:
– 9 prac z Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej,
– 3 prace z Wydziału Zamiejscowego w Kołobrzegu Społecznej Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Zarządzania i
– 2 prace z Wydziału Administracji Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej
w Koszalinie.
Nie zgłoszono prac obronionych na uczelniach spoza terenu Pomorza Środkowego.
Powołane przez Zarząd Oddziału jury konkursu pod przewodnictwem dr Janiny
Płócienik-Napierałowej wyróżniło 2 prace:
– pracę licencjacką na temat: Rola subwencji i dotacji celowych w budżetach samorządu lokalnego na przykładzie gmin: Świeszyno, Manowo i Mielno, napisaną przez Panią Irenę Czenko na Wydziale Administracji Bałtyckiej Wyższej
Szkoły Humanistycznej w Koszalinie pod kierunkiem dr. Eugeniusza Zubera i
– pracę magisterską na temat: Analiza sytuacji majątkowo-finansowej jednostki
badawczo-rozwojowej na przykładzie Zakładu Doświadczalnego Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin w Boninie, napisaną w Instytucie Ekonomii i Zarządzania
Politechniki Koszalińskiej przez Panią mgr Agnieszkę Dziuba pod kierunkiem
dr Beaty Zaleskiej.
Nie przyznano, jak w latach poprzednich, nagród pieniężnych. Dyplomy dla autorek wyróżnionych prac oraz okolicznościowe listy gratulacyjne dla promotorów
wręczone zostały na uroczystym otwartym posiedzeniu Zarządu Oddziału w listopadzie 2008 roku, w rocznicę powołania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na
Pomorzu Środkowym.
Uznając potrzebę kontynuowania konkursu, służącego podnoszeniu poziomu
merytorycznego prac dyplomowych i magisterskich oraz szerszemu podejmowaniu
w pracach badawczych problematyki Pomorza Środkowego, Zarząd Oddziału podjął uchwałę o ogłoszeniu kolejnej XIV edycji konkursu, obejmującej prace obronione w roku akademickim 2008/2009.

V. Wspó³praca z innymi organizacjami i instytucjami
Oddział kontynuował współpracę z Środkowopomorską Radą Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, koszalińskim Oddziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Środkowopomorskim Oddziałem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz z innymi instytucjami.
Pani mgr Jadwiga Hońko uczestniczyła w pracach komisji konkursu na tytuł Menedżera Roku, organizowanego corocznie przez Środkowopomorską Radę NOT
w Koszalinie.
Prezes Oddziału, dr Jerzy Czerwiński brał udział w:
1) Komisji Grantowej (2007 r. i 2008 r.) powołanej do oceny merytorycznej wniosków
złożonych w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie V” realizowanego
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na terenie 11 gmin Pomorza Środkowego przez Fundację „Nauka dla Środowiska” w Koszalinie; Konkurs Grantowy realizowany był przy udziale Akademii Rozwoju Filantropii w Warszawie – instytucji zarządzającej w Polsce środkami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;
2) realizacji projektu pn. „Lokalna Agenda 21 dla Pomorza Środkowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych,
komponent I „Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie”, Fundacja Nauka dla
Środowiska, Koszalin 2008.
Wiceprezes Zarządu Oddziału, mgr Genowefa Charkiewicz przewodniczyła Radzie Społeczno-Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Koszalina.

VI. Gospodarka finansowa
Rok 2008 Oddział zamknął dodatnim wynikiem finansowym w kwocie około 8 tys. zł.
Pozwoliło to uregulować w całości zaległe wynagrodzenia dla byłych pracowników Biura Oddziału i związane z nimi zobowiązania podatkowe.
Gospodarka finansowa Oddziału opiera się na wynajmie części pomieszczeń
w Domu Ekonomisty w Koszalinie.

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Koszalinie
Lp.
1

2
3
4
5

6

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej)
............................................
.........................................................................................................

Tabela A
2007

2008

–
–
–
–
–
–
2
50
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2
86
–
–
–
–
6
160
1
200
–
–
–
–
–
–
–
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Tabela B

Wyszczególnienie

2007

Koła

2

Kluby

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

2

2

5

Członkowie

90
–

90
–

124

1
–

2008

1

a) zwyczajni
b) wspierający

1
1
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11.
Oddzia³ PTE w Krakowie
Podstawowymi formami działalności statutowej Oddziału w okresie sprawozdawczym były: kursy i seminaria szkoleniowe, organizacja na terenie województwa małopolskiego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz wydawnictwa.
1. Kursy oraz seminaria szkoleniowe. Oddział kontynuował coraz trudniejszą
w tym zakresie działalność. 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 14 kursów nt. „Kasjer kas złotowo-walutowych” oraz 4 seminaria nt.:
„Rozpoznawanie autentyczności krajowych znaków pieniężnych i program przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy”, „Pieniądze polskie i zagraniczne – zasady
bezpiecznego obrotu pieniężnego. Program przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Elementy prawa dewizowego. Gospodarka kasowa”. Tą formą działalności
Oddziału objęto łącznie 160 osób (141 uczestników kursów oraz 19 uczestników seminariów).
2. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Na Oddziale spoczywa organizacyjna odpowiedzialność za przebieg zawodów I i II stopnia (szkolnych oraz okręgowych) tej
Olimpiady. W 2008 roku zakończono XXI jej edycję pod hasłem „Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny” oraz przeprowadzono zawody I stopnia
(szkolne) XXII edycji pod hasłem „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”. Do udziału w zawodach III stopnia (centralnych) XXI edycji Olimpiady z okręgu krakowskiego zostało zakwalifikowanych przez Komitet Główny Olimpiady
8 osób: Jacek Galiszewski (I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera w Gorlicach), Piotr Galiszewski (I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera w Gorlicach),
Jacek Kułakowski (I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie), Kalina Rogalska (V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie), Wojciech Szczygieł (V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie), Adrianna Szewczyk (Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika nr
1 w Krakowie), Łukasz Toczek (III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza
w Tarnowie), Karolina Wałaszek (V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego
w Krakowie). Jacek Galiszewski, Kalina Rogalska, Łukasz Toczek oraz Karolina Wałaszek zostali laureatami Olimpiady, pozostali zaś uzyskali tytuł finalisty. W zawodach I stopnia (szkolnych) XXII edycji Olimpiady wzięło natomiast udział 1074
uczniów wywodzących się z 83 szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Spośród tych uczestników 114 zostało zakwalifikowanych przez Komitet
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Okręgowy Olimpiady w Krakowie do zawodów II stopnia (okręgowych), zaplanowanych na dzień 8 stycznia 2009 roku. W ruch olimpijski z Oddziału w szczególny sposób zaangażowane są następujące osoby: dr Artur Pollok (wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady, członek Zespołu Naukowego Komitetu Głównego
Olimpiady oraz juror zawodów III stopnia – centralnych), mgr Grzegorz Wałęga (sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady, przewodniczący Zespołu Naukowego Komitetu Głównego Olimpiady oraz juror zawodów III stopnia – centralnych),
mgr Ryszard Kowalski (członek Zespołu Naukowego Komitetu Głównego Olimpiady oraz juror zawodów III stopnia – centralnych), prof. dr hab. Aleksandra Lityńska
(przewodnicząca krakowskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady), dr Czesława Pilarska (sekretarz tegoż Komitetu Okręgowego) oraz dr Elżbieta Maciejowska (przewodnicząca jury zawodów II stopnia – okręgowych w Krakowie).
3. Wydawnictwa. Staraniem Oddziału ukazały się 3 publikacje, w łącznym nakładzie 960 egz., tj.:
– Edward Łukawer, O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego (ISBN 978-83-922045-8-9) – nakład 520 egz.,
– Państwo a rynek we współczesnej gospodarce. Wybrane problemy, pod red. Zofii Dach (ISBN 978-83-922045-9-6) – nakład 220 egz.,
– Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (Kraków), nr 6 (ISSN1644-8979) – nakład 220 egz..
Stan organizacyjny Oddziału na dzień 31 grudnia 2008 roku obejmował: 277 członków zwyczajnych. Członkowie zwyczajni zrzeszeni byli w 10 następujących Kołach:
– przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie,
– przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
– przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
– przy Akademii Rolniczej w Krakowie,
– Młodych Pracowników Nauki przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
– przy Zespole Szkół Zawodowych w Wieliczce,
– Studenckim przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
– Studenckim przy Akademii Rolniczej w Krakowie,
– Forum Młodych Ekonomistów,
– Młodych Ekonomistów przy Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu.
Zarząd Oddziału odbył 2 posiedzenia (w dniach: 30 czerwca oraz 15 grudnia),
zaś Prezydium Zarządu Oddziału – 4 posiedzenia (w dniach: 31 marca, 30 czerwca,
29 września oraz 15 grudnia).
Wykaz uchwał podjętych przez Zarząd Oddziału w 2008 roku:
– uchwała nr 12/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto Oddziału za 2007 rok,
– uchwała nr 13/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia w poczet
członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
– uchwała nr 14/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia w poczet
członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Sytuacja finansowa Oddziału w 2008 przedstawiała się bardzo niekorzystnie. Nie

126

sprawozdanie_PTE 2008.qxd

4/14/09

2:34 PM

Page 127

Oddział w Krakowie

udało się znaleźć nowych źródeł przychodów, a szkolenia – główne źródło finansowania działalności Oddziału – przyniosły znacznie mniejsze kwoty przychodów niż
w roku poprzednim. Ujemny wynik finansowy utrzymuje się niestety już od 2001 roku (pomijając 2003 rok, w którym dodatni wynik finansowy był wyłącznie rezultatem
sprzedaży udziałów Oddziału w Małopolskim Centrum Edukacji Ekonomicznej Sp.
z o. o. w Krakowie).
Podstawowe informacje o kształtowaniu się przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego w 2008 roku (w porównaniu z 2007 rokiem) przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1 Finansowanie działalności Oddziału w latach 2007 i 2008
(w złotych, według stanu w dniu 31 grudnia danego roku)
2008*

Dynamika
(rok poprzedni
= 100)

10 461,06

7 025,49

67,16

10 036,44
129 157,46

7 025,49
111 830,05

70,00
86,58

103
1
24
153
-24

64
10
36
144
-32

Wyszczególnienie

1.

2.

3.
4.

Rzeczowy majątek trwały (netto)
w tym:
– inwestycje w obcych obiektach
(adaptacja lokalu przy ul. Lubelskiej 21)
Przychody (ogółem)
w tym:
– działalność szkoleniowa
– składki członkowskie
– pozostałe
Koszty (ogółem)
Wynik finansowy (netto)

2007

360,00
745,00
052,46
592,64
435,18

500,00
505,00
825,05
031,40
201,35

62,40
602,01
153,10
93,77
131,78

a Pozycje 2-4 – przewidywane wykonanie.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Krakowie
Lp.
1

2
3
4
5

6

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2007

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) .............................................................
....................................................................................................................

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

–
–
7
29
17
235
1
45
3
4340
–
–
–
–
–
–
–

2008
–
–
4
19
14
141
–
–
3
960
–
–
–
–
–
–
–

Tabela B

Wyszczególnienie

2007

2008

1

Koła

10

10

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

5

Członkowie

128

a) zwyczajni
b) wspierający

–

–

270
1

277
–
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12.
Oddzia³ PTE w Legnicy
Działalność członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zrzeszonych w 10
kołach w 2008 roku charakteryzowała się kontynuacją podstawowych celów statutowych jakimi są: krzewienie myśli ekonomicznej, upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie.
Liczba członków zmniejszyła się o 38 osób, głównie w szkołach szkolnych ze
względu na zakończenie przez jej członków nauki.
Najliczniejsze koła działały przy:
KGHM PM SA o/Huta Miedzi „Głogów”
120 członków
KGHM PM SA o/Huta Miedzi „Legnica”
48 członków
Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi
26 członków
W 2008 roku Oddział nasz zmagał się z istotnymi bieżącymi trudnościami finansowymi, będącymi następstwem obecnej sytuacji na rynku szkoleń komercyjnych
a także skutków działania konkurencyjnych cenowo szkoleń dofinansowywanych
z funduszy unijnych.
Przewaga podaży ofert firm zajmujących się działalnością szkoleniową w stosunku do zapotrzebowania rynku na te usługi powoduje konieczność obniżania cen,
zmniejszając tym samym efektywność szkoleń.
Dotychczasowy nasz klient jakim był KGHM PM w 2008 roku nie zlecił nam do realizacji żadnego szkolenia.
W okresie sprawozdawczym zostało zrealizowanych 9 szkoleń w których wzięło
udział 231 uczestników.
Zestawienie tematyczne i ilościowe działalności szkoleniowej za 2008 rok
przedstawia poniższa tabela:
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TEMAT
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek od towarów i usług VAT – dla Firm
Podatek od towarów i usług VAT
– dla jednostek samorządu terytorialnego
Ubezpieczenia społeczne
Fundusz Alimentacyjny – świadczenia rodzinne
Bilans 2008
Ogółem

Ilość szkoleń
1
2

Ilość uczestników
24
77

2
1
2
1

35
31
35
28

9

231
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W porównaniu z rokiem 2007 liczba uczestników spadła o 663 osoby, należy podkreślić że spadek ten nastąpił w wyniku z realizacji przez Oddział projektu pt.: Rozwój kluczowych Kwalifikacji Pracowników KGHM Polska Miedź SA – współfinansowanego z środków unii europejskiej.
W ramach tego projektu w 2007 roku w szkoleniach wzięło udział 628 osób.
Odpłatne szkolenia, mimo dużej konkurencji na rynku i ograniczania nakładów na
ten cel przez zleceniodawców, w wymiarze finansowym były źródłem przychodów.
Utrzymywanie się tego stanu w 2008 roku, miało bezpośredni wpływ na powstanie niekorzystnej bieżącej sytuacji finansowej Oddziału.
Mimo utrzymującej się trudnej sytuacji na rynku szkoleń podejmuje się działania
w zakresie organizacji szkoleń komercyjnych, co pozwoli na dalsze funkcjonowanie
Oddziału.
Działalność merytoryczna Oddziału w 2008 roku
Lp.
1

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje
Seminaria
Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) nakład
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
a) liczba szkół
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów

2007

2008

–
–
10
266
24
628
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
9
231
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Struktura organizacyjna Oddziału wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiała
się następująco:
Lp.
Wyszczególnienie
2007
2008
1
Koła
10
10
2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

–

–

5

Członkowie

302
1

264
1
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13.
Oddzia³ PTE w Lublinie
W skład Zarządu Oddziału wchodzą następujące osoby:
dr Józef Łobocki – prezes
dr Marek Angowski – wiceprezes
dr Ryszard Bączek – wiceprezes
prof. dr hab. Jan Zalewa – wiceprezes
mgr Helena Mazurek – sekretarz
Oddział wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. JANA PAWŁA II Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i innymi organizacjami 12
grudnia 2008 r. zorganizował II Forum Regionalistyczne, w którym udział wzięło około 120 osób.
W ramach Oddziału zorganizowano seminarium poświęcone „Znaczeniu kapitału społecznego w procesie rozwoju”.
W ramach Oddziału merytoryczną działalność statutową realizowały dwa podmioty:
Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego PTE Sp. z o. o. w Lublinie oraz
Zakład Ekspertyz Gospodarczych „PETEX” Sp. z o. o. w Lublinie.
W Tabeli podano zbiorcze dane dotyczące szkoleń i uczestników.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zak³adu Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego PTE Sp. z o. o. w Lublinie za rok 2008.
Marek Kowalczyk – prezes
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie w roku kalendarzowym 2008 organizowało szkolenia dokształcające dla pracowników wszystkich szczebli reprezentujących firmy i przedsiębiorstwa różnych branż, zarówno jednodniowe w Lublinie oraz kilkudniowe w Zakopanem i Kazimierzu Dolnym oraz szkolenia zamknięte dla Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie,
Tematykę organizowanych szkoleń starano się maksymalnie rozszerzyć, tak aby
z oferty naszej firmy mogło skorzystać jak najwięcej słuchaczy dlatego w naszej
ofercie pojawiły się szkolenia z zakresu:
– Podatki i Rachunkowość
– Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
– Zarządzanie Finansami Firmy
– Ocena opłacalności inwestycji
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Rachunkowość Zarządcza – Kontrola Kosztów
Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Firmie
Windykacja należności
Ubezpieczenia
Prawo Pracy – Zarządzanie Kadrami
Prawo Spółek Kapitałowych
Inwentaryzacja
Ochrona Środowiska
Negocjacje w biznesie
Rozwiązywanie konfliktów w grupie
Zadania Asystenckie – Profesjonalny Sekretariat
Logistyka
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Gospodarka magazynowa

Poniżej – szczegółowe zestawienie organizowanych szkoleń.
W ciągu 2008 r. zajmowaliśmy się organizacją szkoleń otwartych i zamkniętych.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zak³adu Ekspertyz Gospodarczych
„PETEX” Sp. z o.o. w Lublinie za rok 2008
dr Ryszard Bączek – prezes
Działalność szkoleniowa adresowana była do dwu grup odbiorców:
1. Urzędy i Izby Skarbowe
2. Jednostki Samorządu Terytorialnego
Seminaria
Zorganizowane zostało 1 seminarium nt. Egzekucji administracyjnej należności
pieniężnych z papierów wartościowych'. Uczestnikami seminarium byli pracownicy
urzędów skarbowych.
Szkolenia
Zorganizowane zostało 8 szkoleń.
Dwa szkolenia nt. 'Egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z nieruchomości' i 'Egzekucji międzynarodowej'. 6 Szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotem tych szkoleń były różne aspekty finansów publicznych.
Szkolenia te zorganizowane zostały z inicjatywy Oddziału PTE w Lublinie.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Lublinie
Lp.
1

2
3
4
5

6

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2007

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) .............................................................
....................................................................................................................

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

–
–
–
–
88
1180
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2008
–
–
2
108
92
1921
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tabela B

Wyszczególnienie

2007
–

2008
–

1

Koła

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

–
112
1

–
102
–
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14.
Oddzia³ PTE w £odzi
I. DZIA£ALNOŒÆ W£ADZ ODDZIA£U
Posiedzenia Zarz¹du
W roku 2008 odbyły się 2 posiedzenia Zarządu, a mianowicie:
21 lutego 2008 r. – przedmiotem obrad było m. in.
– Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności merytorycznej Oddziału za okres
2007 roku.
– Informacja o sytuacji finansowej Oddziału za rok 2007 w tym także:
n Plan pracy Biura Oddziału;
n Projekt budżetu na rok 2008.
– Przedstawienie aktualnego stanu organizacyjnego Oddziału oraz propozycja
zmian, w tym:
n Regulaminu organizacyjnego;
n Regulaminu wynagradzania.
– Informacje o zbieralności składek członkowskich i propozycja zmian ich wysokości, funkcjonowanie Kół Zakładowych i propozycja weryfikacji ich Członków.
– Informacja dotycząca strony internetowej Oddziału.
– Przyjęcie nowych członków PTE.
– Wręczenie listu gratulacyjnego dla Pani Jolanty Chełmińskiej – Wojewody Łódzkiego.
Zarząd podjął uchwały:
l Uchwałę nr 23/2008 dotycząca przyjęcia Sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności merytorycznej Oddziału za okres 2007 roku.
l Uchwałę nr 24/2008 dotycząca zmian w strukturze organizacyjnej Oddziału PTE
w Łodzi.
l Uchwałę nr 25/2008 o przyjęciu Regulaminu Wynagradzania pracowników Biura
Oddziału.
l Uchwałę nr 26/2008 oraz 27/2008 dotycząca przyjęcia 10 osób w poczet członków PTE.
l Uchwała nr 28/2008 dotycząca przyjęcia rezygnacji Wiesława Rogalskiego
z funkcji członka Zarządu Oddziału PTE.
30 czerwca 2008 r. – przedmiotem obrad było m. in.
– Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu za rok 2007.
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– Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Oddziału za rok 2007.
– Przedstawienie wyników działalności Oddziału za 5 miesięcy 2008 roku.
Zarząd podjął uchwały:
l Uchwałę nr 29/2008 o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz powołaniu w trybie pilnym biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego za 2007 rok.

Posiedzenia Prezydium Zarz¹du
W 2008 roku odbyły się 3 posiedzenia Prezydium Zarządu podczas których omawiano bieżące zagadnienia związane z działalnością Oddziału.
7 lipca 2008 r. – poświęcone sprawom związanym z organizacją działalności Oddziału. Omówiono projekt regulaminu konkursu na najlepsze prace magisterskie
obronione w 2008 roku. Omówiono stan przygotowań do wydania drugiego „Studia
Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”.
10 września 2008 r. – poświęcone omówieniu spraw związanych z wyborem audytora rozliczeń finansowych projektu Wifama – Prexer realizowanego w latach
2006 – 2007. Omówiono zamierzenia Biura Oddziału do końca 2008 roku (stan i kierunki). Omówiono przygotowania do spotkania z Dziekanami i Rektorami Wydz.
Ekonomiczno-Socjologicznego i Zarządzania UŁ oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ, Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, Informatyki i Bankowości w sprawie możliwości utworzenia konsorcjum.
2 października 2008 r. – posiedzenie poświęcone wyborowi firmy audytorskiej
do przeprowadzenia audytu bilansu za 2007 rok ze szczególnym uwzględnieniem
rozliczeń projektu Wifama – Prexer. Omówiono projekt utworzenia Klubu Partnerów
PTE. Omówiono inicjatywę organizowania w ramach PTE cyklicznych spotkań Dziekanów Wydziałów Uczelni o profilu ekonomicznym i zarządzania. Poinformowano
również o konieczności ustalenia stanu faktycznego aktywnych członków PTE
i związanego z tym poziomu przychodów ze składek członkowskich oraz zwołania
w 2009 roku Zjazdu Oddziału (wyborczego). Dodatkowo Dyrektor Biura Oddziału
przedstawił informację na temat sytuacji bieżącej Oddziału w obszarach organizacyjnym, finansowym i statutowym.
Ponadto odbywały się począwszy od stycznia 2008 roku cotygodniowe robocze
spotkania Prezesa Zarządu, Sekretarza Zarządu i Dyrektora Biura Oddziału poświęcone bieżącemu funkcjonowaniu Oddziału.

II. POPULARYZACJA WIEDZY EKONOMICZNEJ
1. SEMINARIA
W okresie sprawozdawczym Oddział PTE w Łodzi zorganizował 30 seminariów.
Uczestników pozyskano drogą wolnego naboru oraz poprzez zlecenia instytucji, takich jak: ZUS Oddział w Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki.
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Tematyka seminariów oraz liczba ich uczestników przedstawione zostały w poniższym zestawieniu:
Lp.

Data

Tematyka seminarium

1.

15.01.2008 r.

2.

05.02.2008 r.

3.

26.02.2008 r.

4.
5.
6.
7.
8.

28.02.2008
06.03.2008
09.04.2008
14.04.2008
18.04.2008

9.

21.04.2008 r.

r.
r.
r.
r.
r.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

07.05.2008
19.05.2008
04.06.2008
18.06.2008
14.07.2008
23.07.2008

16.

30.07.2008 r.

17.
18.
19.
20.

05.08.2008
11.08.2008
08.09.2008
16.09.2008

r.
r.
r.
r.

21.
22.
23.
24.

24.09.2008
26.09.2008
29.09.2008
03.10.2008

r.
r.
r.
r.

25.
26.
27.

14.10.2008 r.
15.10.2008 r.
30.10.2008 r.

28.

24.11.2008 r.

29.
30.

26.11.2008 r.
03.12.2008 r.

Suma
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r.
r.
r.
r.
r.
r.

„Inwentaryzacja roczna oraz inne prace niezbędne
do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych”
„Podatek VAT w jednostkach sektora
finansów publicznych”
„Praktyczne stosowanie w 2008 roku przepisów
ustaw o podatku dochodowym”
„Formy zabezpieczenia wierzytelności”
„Formy zabezpieczenia wierzytelności”
„BHP okresowe pracodawców”
„Prawo zamówień publicznych”
„Zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa – teoria
i praktyka”
„Przepisy kancelaryjne w samorządowych
jednostkach administracyjnych – teoria i praktyka”
„Podatek od towarów i usług VAT”
„BHP okresowe pracodawców”
„Zasady rachunkowości po zmianach dla budżetów”
„BHP okresowe pracodawców”
„BHP okresowe pracodawców”
„Finansowanie realizacji zadań z zakresu kultury
i kultury fizycznej ze środków samorządu terytorialnego”
„Postępowanie egzekucyjne w administracji,
egzekucja należności cywilnoprawnych
organów administracji publicznej”
„Ewidencja księgowa środków unijnych”
„Podatek od towarów i usług VAT”
„Interpretacja sprawozdań finansowych”
„Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach
budżetowych, zakładach budżetowych
i gospodarstwach pomocniczych”
„Finanse publiczne”
„BHP okresowe pracodawców”
„BHP okresowe pracodawców”
„Najnowsze zasady ustalania uprawnień i naliczania
zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa”
„BHP okresowe pracodawców”
„Rachunkowość budżetowa”
„Inwentaryzacja roczna oraz inne prace niezbędne
do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych”
„Podatek VAT w jednostkach sektora
finansów publicznych”
„Sprawozdawczość finansowa jednostek budżetowych”
„Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie
sprawozdań na podstawie obowiązujących
przepisów prawnych”

Liczba
uczestników
29
15
17
9
23
7
17
17
50
30
4
56
6
4
20

37
30
65
51

21
27
48
42
37
61
25
26
21
19

43
857
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Łącznie w zorganizowanych seminariach uczestniczyło 857 osób.

2. ODCZYTY I SPOTKANIA
W 2008 roku w Oddziale PTE w Łodzi, odbyły się następujące spotkania oraz wykłady.
15 stycznia 2008 r. Odbyło się spotkanie Przewodniczących Kół Zakładowych
poświęcone koncepcji działalności Kół oraz ich współpracy z Zarządem Oddziału.
05 lutego 2008 r. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Koła Młodych Ekonomistów poświęcone funkcjonowaniu i programowi działalności Koła oraz udziału
jego członków w pracach Oddziału.
7 kwietnia 2008 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi
odbyło się uroczyste zakończenie XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej połączone
z wykładem, który wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Burchard – Dziubińska z Uniwersytetu Łódzkiego. Temat wykładu: „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”.
30 października 2008 r. w siedzibie PTE Oddział w Łodzi odbyło się spotkanie
Rektorów i Dziekanów Wyższych Uczelni Ekonomicznych publicznych i niepublicznych z członkami Prezydium Zarządu Oddziału, którego uwieńczeniem było podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy PTE a wyższymi szkołami publicznymi
i niepublicznymi w Łodzi w zakresie, m.in.: tworzenia konsorcjów badawczych, integracji środowiska łódzkich ekonomistów, organizowania spotkań, wspierania publikacji doktorantów.
11 grudnia 2008 r. odbyło się spotkanie uczniów zakwalifikowanych do zawodów
okręgowych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W czasie spotkania wykład nt.: 'Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie' wygłosiła dr Dorota Burzyńska z Uniwersytetu Łódzkiego.

3. KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE Z ZAKRESU
NAUK EKONOMICZNYCH
W 2008 roku zorganizowano I edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie
z zakresu nauk ekonomicznych. Konkurs miał na celu promowanie autorów najlepszych prac magisterskich, popularyzację nauk ekonomicznych wśród studentów
wyższych uczelni oraz promocję Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Do konkursu zostały zgłoszone prace magisterskie z obszaru nauk ekonomicznych i zarządzania, przygotowane na wyższych uczelniach publicznych jak i niepublicznych,
obronione w roku akademickim 2007/2008.
Komisja konkursowa w dniu 11 grudnia 2008 roku przyznała dwa równorzędne
I miejsca oraz III miejsce. Laureatami konkursu zostali:
Miejsce I – mgr Ewa Gałecka Burdziak. Tytuł pracy: Dopasowania podażowej
i popytowej strony rynku pracy. Analiza na przykładzie Polski w latach 1998–2007'.
Promotor: Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski.
oraz mgr Katarzyna Płuciennik. Tytuł pracy: „Wpływ instrumentów samorządowej
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polityki podatkowej na kształtowanie się bazy dochodowej gminy na przykładzie
gmin: Andrespol, Brójce oraz Rzgów”. Promotor: dr Jarosław Marczak.
Miejsce III – mgr Izabella Dąbrowska – Mikuta. Tytuł pracy: „Zaufanie społeczne
do władz publicznych jako czynnik rozwoju lokalnego”. Promotor: dr Zbigniew Przygodzki.
Laureaci oprócz otrzymania wysokich nagród pieniężnych, mają możliwość publikacji artykułu naukowego w trzecim numerze zeszytu naukowego PTE Oddział w Łodzi.

III. DZIA£ALNOŒÆ SZKOLENIOWA
W roku 2008 Oddział PTE w Łodzi prowadził kursy m. in. z następującej tematyki:
l rachunkowość budżetowa,
l kadry i płace,
l uzyskanie certyfikatu kompetencji biznesowych,
l księgowość,
l kursy komputerowe.
Poniższe zestawienie przedstawia tematykę kursów, daty ich rozpoczęcia i zakończenia oraz liczbę słuchaczy:
Lp.

Data

Tematyka kursów

Liczba
uczestników

1.

15.02.–29.02.2008 r. „Podstawy księgowości”

8

2.

07.03.–20.06.2008 r. „Samodzielny księgowy”

18

3.

07.03.–14.06.2008 r. „Kadry i płace”

24

4.

27.03.–28.06.2008 r. „Rachunkowość budżetowa dla głównych księgowych”

45

5.

21.04.–06.05.2008 r. „Kurs komputerowy”

6.

19.05.–04.07.2008 r. „Kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu EBC*L”

7.

02.06.–17.06.2008 r. „Kurs komputerowy”

16

8.

01.09.–25.11.2008 r. „Księgowość komputerowa”

20

12.09.–27.09.2008 r. „Podstawy księgowości”

17

19.09.–13.12.2008 r. „Kadry i płace”

19

9.
10.

9
20

11.

06.10.–21.11.2008 r. „Kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu EBC*L”

20

12.

10.10.–07.02.2009 r. 'Samodzielny księgowy”

15

13.

17.10.–04.12.2008 r. „Kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu EBC*L”

19

14.

17.10.–12.12.2008 r. „Kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu EBC*L”

10

Suma

260

Ogółem w zorganizowanych 14 szkoleniach uczestniczyło 260 słuchaczy.
Dodatkowo w 2008 roku, w ramach Projektu „Podniesienie stanu wiedzy pracowników organizacji pozarządowych” z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych,
komponent: „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” przeprowadzono następujące szkolenia:
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Lp.
1.

Data

Tematyka szkoleń

31.07.–01.08.2008 r. „Podniesienie stanu wiedzy pracowników
organizacji pozarządowych”

2.

21

07.08.–08.08.2008 r. „Podniesienie stanu wiedzy pracowników
organizacji pozarządowych”

3.

Liczba
uczestników

21

09.09.–10.09.2008 r. „Podniesienie stanu wiedzy pracowników
organizacji pozarządowych”
Suma

18
60

Ogółem w szkoleniach uczestniczyło 60 osób.

IV. DZIA£ALNOŒÆ WYDAWNICZA
W okresie sprawozdawczym Oddział PTE w Łodzi wydał następujące pozycje wydawnicze:

Wydawnictwa na potrzeby prowadzonych szkoleñ
1. „Podstawy księgowości”
Autor: Urszula Fortuna
Nakład 8 egz.
2. „Samodzielny księgowy”
Autor: Urszula Fortuna
Nakład 18 egz.
3. „Kadry i Płace”
Autor: Mirosława Turska i Katarzyna Walisiak
Nakład 24 egz.
4. „Rachunkowość budżetowa dla głównych księgowych”
Autor: Janina Napieralska
Nakład 45 egz.
5. „Kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu EBC*L”
Autor: Joanna Fila, Iwa Kuchciak, Sebastian Kostecki
Nakład 18 egz.
6. „Księgowość Komputerowa”
Autor: Urszula Fortuna, Tadeusz Grzejszczak Mirosława Turska
Nakład 19 egz.
7. „Podstawy księgowości”
Autor: Urszula Fortuna
Nakład 17 egz.
8. „Kadry i Płace”
Autor: Mirosława Turska i Anna Strychalska-Dziomdziora
Nakład 19 egz.
9. „Kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu EBC*L”
Autor: Joanna Fila, Iwa Kuchciak, Sebastian Kostecki
Nakład 20 egz.
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10. „Samodzielny księgowy”
Autor: Urszula Fortuna
Nakład 15 egz.
11. „Kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu EBC*L”
Autor: Joanna Fila, Iwa Kuchciak, Sebastian Kostecki
Nakład 20 egz.
12. „Kurs Ekonomiczno – Finansowy EBC*L”
Autor: Joanna Fila, Iwa Kuchciak, Radosław Witczak, Urszula Roge
Nakład 20 egz.
13. „Inwentaryzacja roczna, sporządzenie bilansu zamknięcia za 2007 r.”
Autor: Danuta Kaźmierczak
Nakład 29 egz.
14. „Formy zabezpieczenia wierzytelności”
Autor: Marek Trębala
Nakład 32 egz.
15. „Zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa – teoria i praktyka 2008 r.”
Autor: Tadeusz Grzejszczak
Nakład 35 egz.
16. „Przepisy kancelaryjno-archiwalne w samorządowych jednostkach organizacyjnych – teoria i praktyka”
Autor: Izabela Matysiak-Aleksandrowicz
Nakład 50 egz.
17. „Zasady rachunkowości po zmianach w rachunkowości dla budżetów”
Autor: Danuta Kaźmierczak
Nakład 56 egz.
18. „Podniesienie stanu wiedzy pracowników organizacji pozarządowych województwa łódzkiego”
Autor: Sebastian Kostecki, Joanna Fila, Marian Miśkiewicz
Nakład 60 egz.
19. „Finanse Publiczne”
Autor: Danuta Kaźmierczak
Nakład 27 egz.
20. „Najnowsze zasady ustalania uprawnień i naliczania zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa” Autor: Tadeusz Grzejszczak
Nakład 37 egz.
21. „Rachunkowość budżetowa”
Autor: Danuta Kaźmierczak
Nakład 25 egz.
22. Inwentaryzacja roczna”
Autor: Danuta Kaźmierczak
Nakład 30 egz.
23. „Bilans za 2008 r.”
Autor: Danuta Kaźmierczak
Nakład 43 egz.
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Wydawnictwo stanowi¹ce forum wymiany pogl¹dów, g³ównie dla m³odych
ekonomistów
1. „Studia Ekonomiczne regionu łódzkiego”– Zeszyt nr 2,
pod redakcją prof. Jarosława Sosnowskiego
Nr ISSN 1897 – 7480; Nakład 200 egz.

Wydawnictwo zwi¹zane z doroczn¹ konferencj¹ kadry kierowniczej regionu ³ódzkiego
1. „Nowe koncepcje zarządzania i finansowania rozwoju firm regionu
łódzkiego”, pod redakcją prof. Lucyny Lewandowskiej.
Nr ISBN 978-83-923777-1-9; Nakład 200 egz.

V. ANALIZY, EKSPERTYZY
1. ANALIZY EKONOMICZNE, DORADZTWO GOSPODARCZE
Styczeń 2008 r.
Wykonano na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi opracowanie: „Ekonomiczno-społeczna analiza obszaru oddziaływania inwestycji. Budowa trasy Górna na
odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Rzgowskiej do węzła autostradowego A1 Romanów/. W podziale na etapy”.
Czerwiec 2008 r.
Wykonano na zlecenie PHSR Agroma w Łodzi w likwidacji opracowanie pt.: „Wycena wartości Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma” w Łodzi w likwidacji”.
Sierpień 2008 r.
Wykonano dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czerwony Rynek” opracowanie pt.:
„Analiza prawno-ekonomiczna SM „Czerwony Rynek” w Łodzi”.
Sierpień 2008 r.
Wykonano dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi opracowanie pt.: „Wycena Spółek „ECO-REGION” i „Geotermia Mazowiecka” dla WFOŚ
w Łodzi”.

2. PROJEKTY UNIJNE
W 2008 roku zrealizowano projekt z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych,
komponent: „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”, pod tytułem „Podniesienie stanu wiedzy pracowników organizacji pozarządowych”. Kwota dofinansowania
przyznana w ramach tego projektu wyniosła 48.115,00 zł. Z powyższej kwoty rozliczono 38.492,00 zł. w 2008 roku, pozostała część zostanie rozliczona w I kwartale
2009 roku.
W grudniu 2008 roku otrzymano decyzję o dofinansowaniu w kwocie 923.815,00
zł. w ramach programu 'Nowa innowacyjna Firma – Twoja droga do sukcesu' od Wo-
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jewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi – POKL, Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Projekt rozpocznie się od 01.02.2009
roku i trwać będzie do 30.09.2010 roku (20 miesięcy).

VI. KONFERENCJE
W dniu 19 czerwca 2008 roku, odbyła się doroczna konferencja kadry kierowniczej regionu łódzkiego, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oddział w Łodzi i Lożę Łódzką Business Centre Club, poświęcona „Nowym koncepcjom zarządzania i finansowania rozwoju firm regionu łódzkiego”.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz regionalnych – Przedstawiciel Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
reprezentowani przez Dyrektorów Departamentów Przedsiębiorczości i Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, przedstawiciele praktyki gospodarczej, instytucji finansowych, a także nauki reprezentowanych min. przez prof. Witolda Orłowskiego, prof.
Elżbietę Mączyńską – Prezesa Zarządu Krajowego PTE i prof. Stefana Krajewskiego.
Celem konferencji było przybliżenie głównie przedstawicielom praktyki gospodarczej nowej jakościowo sytuacji, w jakiej znalazły się firmy regionu łódzkiego w zakresie działań dostosowawczych do sytuacji rynkowej.
Tym właśnie problemom poświęcona była konferencja, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak:
l perspektywy rozwoju regionu łódzkiego,
l kreowanie rozwoju współfinansowanego środkami Unii Europejskiej,
l nowe koncepcje zarządzania i finansowania rozwoju przedsiębiorstw regionu
łódzkiego,
Łącznie w konferencji wzięło udział 80 osób. Patronat Honorowy nad konferencją
objęli Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa Łódzkiego. Wśród Partnerów
konferencji wskazać należy udział PKO Bank Polski S.A.

VII. OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ
5 stycznia 2008 r. w siedzibie PTE Oddział w Łodzi odbyły się zawody II stopnia
– okręgowe Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do zawodów przystąpiło 38 uczniów
z Łodzi i woj. łódzkiego, w tym 16 uczniów z 5 liceów ogólnokształcących.
Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Grażyna Zerfass spotkała się z opiekunami naukowymi uczniów, omówiono zakres zmian dokonanych w obecnej edycji OWE. Opiekunowie naukowi zgłosili propozycje dotyczące innych zmian organizacyjnych, a także zmian merytorycznych.
Uwagi i propozycje zostały przekazane do Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej.
18 stycznia 2008 r. w siedzibie PTE Oddział w Łodzi odbyło się posiedzenie Jury Komitetu Okręgowego OWE. Jury na podstawie przedstawionych wyników wytypowało 14 uczniów, których prace osiągnęły min 55 punktów na 100 możliwych, do
dalszej oceny przez Komisję Komitetu Głównego OWE w Warszawie.
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Decyzją Komitetu Głównego OWE w Warszawie do zawodów centralnych z okręgu łódzkiego zakwalifikowano 10 uczniów z 2 liceów ogólnokształcących z Łodzi.
8–9 marca 2008 r. w Jachrance K/Warszawy odbyły się zawody centralne III stopnia. Laureatami XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z okręgu łódzkiego zostało
4 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi.
Piotr Dworczak – I miejsce
Michał Brancewicz – III miejsce
Paweł Kordala – XI miejsce
Mateusz Wywiał – XII miejsce
Okręg łódzki okazał się najlepszy w kraju pod względem liczby laureatów (4) i finalistów (2).
7 kwietnia 2008 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi
odbyło się uroczyste zakończenie OWE w okręgu łódzkim, w którym uczestniczyli
uczniowie biorący udział w zawodach okręgowych, ich opiekunowie, sponsorzy,
przedstawiciele władz Łodzi oraz kurator Oświaty w Łodzi.
W czasie spotkania wykład wprowadzający do tematu przewodniego XXII OWE
„Środowisko naturalne w procesie gospodarowania” wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Burchard – Dziubińska z Uniwersytetu Łódzkiego. Uczniowie i ich opiekunowie
zostali nagrodzeni przez sponsora Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania
w Łodzi książkami i statuetkami. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób.
11 czerwca 2008 r. w Ministerstwie Finansów w Warszawie odbyło się oficjalne zakończenie XXI OWE. Z laureatami, ich nauczycielami, dyrektorami szkół oraz sponsorami spotkała się Sekretarz Stanu Elżbieta Suchocka – Roguska, a następnie członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zaprosił wszystkich na parkiet Giełdy, co było miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników spotkania.
XXII OWE
Hasło przewodnie XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:
„Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”
5 listopada 2008 r. w ponad 50 szkołach na terenie Łodzi i woj. łódzkiego odbyły się zawody szkolne, do których przystąpiło prawie 800 uczniów.
30 listopada 2008 r. ogłoszone zostały wyniki Komitetu Okręgowego Olimpiady.
Do zawodów okręgowych, które odbędą się 8 stycznia 2009 roku zakwalifikowano
62 uczniów z 16 szkół regionu.
11 grudnia 2008 r. dla uczniów zakwalifikowanych do zawodów okręgowych wykład nt.: „Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie” wygłosiła dr
Dorota Burzyńska z Uniwersytetu Łódzkiego, współautorka książki zalecanej jako literatura w bieżącej edycji OWE. Uczestniczyło razem 50 uczniów i ich opiekunów.

VIII. INNE FORMY DZIA£ALNOŒCI
W okresie sprawozdawczym PTE Oddział w Łodzi wynajmował sale wykładowe
23 podmiotom gospodarczym. Przychody z tego tytułu wyniosły ponad 86 tys. złotych. Ponad 40 % przychodów z tego tytułu stanowił wynajem Sali konferencyjnej
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dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, na potrzeby spotkań informacyjnych. Dodatkowo sale w 2008 roku wynajmowały takie m. in. podmioty jak: Alior Bank, PZU,
COMARCH, PC BEST, TOWER, TAXUS.
W marcu 2008 roku przedstawiciele Oddziału uczestniczyli w Konferencji PTE
w Warszawie poświęconej XX – leciu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W ramach
konferencji dr Zofia Sepkowska została odznaczona medalem Edukacji Narodowej
na wniosek Oddziału.
Przedstawiciel Oddziału PTE w Łodzi wziął udział w Konferencji organizowanej
przez Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym dotyczącej szans rozwoju przemysłu włókienniczego.
W kwietniu 2008 roku Oddział aktywnie uczestniczył w organizacji spotkania prof.
G. Kołodki z pracownikami i studentami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
W całym 2008 roku kontynuowano współpracę na szczeblu lokalnym z władzami
takich instytucji jak: Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi,
Urząd Miasta Łodzi, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Powiatowe Urzędy Pracy
w ramach wsparcia szkoleń, wsparcia w ubieganiu się o granty, udziału w gremiach
doradczych oraz wspólnej organizacji sympozjów i konferencji.

IX. DOM EKONOMISTY
W 2008 roku dokonywano bieżących remontów Domu Ekonomisty (łazienka na
parterze budynku). Na potrzeby szkoleń dokonano zakupu 10 ław szkolnych. Zakupiono elektryczny ekran oraz tablicę. Dodatkowo kupiono ruchomy stojak pod rzutnik.
W 2008 roku Oddział wynajmował pomieszczenia Domu Ekonomisty w ramach
podpisanych stałych wieloletnich umów dla Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz dla Firmy „ZETA – DRAGAN” – działalność gastronomiczna (restauracja 'Montenegro').

X. STAN ORGANIZACYJNY
W roku 2008 nastąpiły zmiany w liczbie członków indywidualnych, przyjęto bowiem do ewidencji 10 osób.
Aktualny stan organizacyjny Oddziału PTE przedstawia tabela /na dzień 31.12.2008 r. /
Liczba kół
Liczba członków indywidualnych
Liczba członków wspierających

8
512
5

Cz³onkowie Wspieraj¹cy w roku 2008.
1. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
2. Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
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3. Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S. A.
4. PKO BANK POLSKI
Regionalny Oddział Korporacyjny w Łodzi
5. Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności
Gospodarczej Spółka z o. o.

– Pabianice
– Łódź
– Łódź

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Łodzi
Lp.
1

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje

2007
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) nakład
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
a) liczba szkół
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów

Seminaria
Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje
2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
a) Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
b) Projekty unijne

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2008

0
0
25
887
15
232
3
75
23
920
4
–
11
–
–
–

1
80
30
857
17
320
5
85
25
1067
4
–
0
–
–
–

1
1

1
2

Tabela B

Wyszczególnienie

2007

2008

11

8

1

Koła

2

Kluby

1

0

3

Rady Koordynacyjne

0

0

4

Inne

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

0

0

502
9

512
5
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Oddzia³ PTE w Olsztynie
Dzia³alnoœæ popularyzacyjno-szkoleniowa
1. Odczyty i prelekcje
Na przestrzeni 2008 roku Oddział kontynuował organizowanie systematycznych
spotkań dyskusyjnych pod nazwą „Czwartki u Ekonomistów”, poświęconych prezentacji osiągnięć i dokonań miejscowego środowiska ekonomicznego, oraz aktualnych problemów ekonomicznych regionu i kraju.
W omawianym okresie zorganizowano 8 otwartych prelekcji o następującej tematyce:
– „Program rozwoju regionalnego województwa warmińsko-mazurskiego”
– „Korzyści wejścia do strefy euro”
– „Ekonomia społeczna w Polsce”
– „Reforma służby zdrowia-dodatkowe ubezpieczenie społeczne”
– „Rachunek ekonomiczny efektywności przedsięwzięć społecznych”
– „Zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych”
– „Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji wodno-kanalizacyjnej na przykładzie miasta Gdańsk” – prelekcja dotyczyła przedstawienia podstawowych tez pracy magisterskiej, która zajęła I miejsce w konkursie
PTE.
– „Światowy kryzys finansowy-konsekwencje dla Polski”
Zagadnienia przedstawione w prelekcjach budziły duże zainteresowanie uczestników spotkania, stanowiły jednocześnie materiał do dyskusji oraz wyrażania własnych poglądów i spostrzeżeń.
W spotkaniach uczestniczyło 97 osób – członków i sympatyków Towarzystwa,
a także zaproszonych gości-przedstawicieli władz regionu i posłów województwa
warmińsko-mazurskiego.

2. Szkolenia i kursy
Rok 2008 był kolejnym trudnym okresem dla działalności szkoleniowej Oddziału.
Na rynku szkoleń występuje coraz większa konkurencja, a tworzone przez przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne rozwiązania zmierzające do uruchomienia wewnętrznych systemów szkoleń w znaczymy stopniu zmniejszają zainteresowanie prowadzonymi przez Oddział ofertami szkoleniowymi.
Nie bez znaczenia jest również fakt coraz częstszego ogłaszania upadłości zakładów z którymi nawiązane były stałe kontakty szkoleniowe.
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Dążąc do zachowania znaczącej pozycji na rynku szkoleń Oddział na przestrzeni swojej działalności, poprzez zapewnianie profesjonalnej obsługi przeprowadzanych kursów i szkoleń pozyskiwał stałych kontrahentów wśród liczących się w regionie zakładów pracy, zapewniając systematyczne dochody w tej działalności. Sytuacja gospodarcza spowodowała, że znacząca części tych jednostek ogłosiła upadłość a zdobycie nowych konkurentów jest w obecnych warunkach poważnie utrudnione.
Obserwuje się również znaczne obniżenie zainteresowania kursami o aktualnej
tematyce podwyższającej kwalifikacje, bądź przygotowujące do pracy w nowym zawodzie w drodze wolego naboru spowodowane to jest z jednej strony brakiem własnych środków finansowych na opłacenie szkolenia, a z drugiej brakiem możliwości pozyskania pracy mimo ukończenia kursu i poniesienia kosztów.
Mimo tych ogólnie odczuwalnych trudności w 2008 r. zorganizowano 12 kursów
na których przeszkolono 578 słuchaczy, zapewniając tym samym realizacje założeń
finansowo-rzeczowych przyjętych w planie tego roku.

Szko³y i studia zawodowe
Od roku 1995 przy Oddziale PTE w Olsztynie funkcjonuje Szkoła Policealna
z uprawnieniami szkoły publicznej nadanymi decyzją Kuratora Oświaty w Olsztynie.
W pierwszym okresie działalności Szkoły uruchomione zostały kierunki o profilu
ekonomicznym. Zmniejszające się z upływem czasu zainteresowanie słuchaczy
Szkołą Policealną w tych zawodach, spowodowane powstawaniem sieci nowych
szkół w tym wyższych szkół licencjackich o profilu ekonomicznym, podjęto działania odnoście zmiany struktury nauczania. W 2000 roku po pokonaniu wielu trudności i barier szczególnie w zakresie bazy technicznej uruchomiono kierunek Technik
farmaceutyczny. Kierunek ten od początku powołania posiada pełne obłożenie i cieszy się dużym powodzeniem.
Ze względu na konieczność dysponowania zgodnie z programem nauczania
specjalistycznym zapleczem technicznym szkoła na stałe współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim korzystając z pracowniami laboratoryjnych do przeprowadzania zajęć praktycznych oraz odpowiedniej kadry dydaktycznej.
Poza tym nawiązane zostały stałe kontakty z siecią aptek otwartych i szpitalnych,
oraz z hurtowniami i pracowniami leków.
Zajęcia w 2008 roku prowadzono w dwóch grupach w liczbie 57 słuchaczy.
W miesiącu czerwcu Szkołę ukończyła kolejna grupa 28 absolwentów uzyskując dyplom Technik farmaceutyczny.
Od początku działalności Szkołę opuściło 327 absolwentów, w tym 193 techników
farmaceutycznych. Szkoła prowadzi naukę w trybie stacjonarnym dla pracujących.

Dzia³alnoœæ wydawnicza
Nakładem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Olsztynie ukazała
się w miesiącu maju 2008r. publikacja pod redakcją Iwony Czplickiej-Kozłowskiej pt.
„Sytuacja społeczno-ekonomiczna i aktywizacja zawodowa bezrobotnych na obszarach wiejskich Warmii i Mazur” o numerze ISBN 978-83-927147-0-5.
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Książka wydana w nakładzie 200 egzemplarzy została przekazana nieodpłatnie
do biblioteki Narodowej, oraz bibliotek uniwersyteckich i uczelni ekonomicznych na
terenie kraju.
Głównym celem opracowania jest analiza aktywności bezrobotnych w poszukiwaniu pracy na obszarach wiejskich, oraz identyfikacja i ocena czynników ją warunkujących. Podstawowy cel opracowania ma wymiar poznawczy i praktyczny. Poznawczy wymiar dotyczy rozpoznania środowiska bezrobotnych, określenie jego
struktury, oraz poznanie czynników warunkujących powstawanie bezrobocia. Praktyczny wymiar zmierza do wskazania działań umożliwiających aktywizację zawodową bezrobotnych oraz wychodzenie z bezrobocia.

Konkursy
Na posiedzeniu Zarządu Oddziału w miesiącu maju 2008r. podjęto decyzję o organizacji corocznego konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką oraz
powołano 3-osobową komisję konkursową. Konkursem zgodnie z opracowanym regulaminem objęte są prace dotyczące problematyki ekonomicznej obronione w danym roku kalendarzowym.
Konkurs ma na celu szerzenie zainteresowania młodych ekonomistów działalnością Towarzystwa Oddziału oraz ich udziałem w cyklicznych spotkaniach dyskusyjnych Towarzystwa, dotyczących aktualnych zagadnień ekonomicznych w regionie,
a także w wymiarze globalnym.
Ponadto laureaci Konkursu wygłaszają główne tezy swoich opracowań na spotkaniach „Czwartki u ekonomistów” organizowanych w siedzibie Oddziału.
W roku 2008 na konkurs wpłynęło 7 prac magisterskich i 1 licencjacka. W miesiącu wrześniu komisja dokonała oceny merytorycznej treści nadesłanych opracowań.
Laureaci 3 kolejnych miejsc i jednego wyróżnienia otrzymali nagrody pieniężne.
Ponadto na zorganizowanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski spotkaniu
poświęconemu wręczeniu dyplomów ukończenia studiów wyższych, laureaci otrzymali również dyplomy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za zajęcie konkretnych miejsc w konkursie.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W roku szkolnym 2007/2008 hasłem przewodnim XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej było „Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny”. W zawodach szkolnych brało udział 475 uczniów z 30 szkół.
W drugim etapie XXI Olimpiady przeprowadzonym w dniu 5 stycznia 2008r.
uczestniczyło 63 uczniów z 15 szkół. Do zawodów centralnych, które odbyły się
8 i 9 marca 2008r. zakwalifikowało się 3 uczniów: Kamil Zawalich, Jan Nogalski, Arkadiusz Sylpaczuk.
W/w uczniowie zostali finalistami zawodów centralnych.
W roku szkolnym 2008/2009 w trakcie realizacji jest XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”.
W zawodach szkolnych, które odbyły się 5 listopada wzięło udział 457 uczniów
z 40 szkół. Do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 59 uczniów z 20 szkół.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Olsztynie
Lp.
1

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2007

Konferencje

0
0
0
0
9
388
7
87
1
200
0
0
0
2
54
19

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ...........................................................
..................................................................................................................

2
3
4
5

6

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.
1
2
3
5

Wyszczególnienie
Koła
Kluby
Rady Koordynacyjne
Członkowie

Autor:
Nr ISBN:
Nakład:

0
0
0
0
12
578
8
97
1
200
0
0
0
2
57
28
––

Tabela B

a) zwyczajni
b) wspierający

Publikacje Oddziału PTE w Olsztynie w 2008 r.
Tytuł:

2008

2007
0
0
0
105
1

2008
0
0
0
107
1

Tabela C

Sytuacja społeczno-ekonomiczna i aktywizacja zawodowa bezrobotnych
na obszarach wiejskich Warmii i Mazur.
Iwona Czaplicka-Kozłowska
978-83-927147-0-5
200 egzemplarzy
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16.
Oddzia³ PTE w Opolu
1. Dzia³alnoœæ organizacyjna
– Przyjęto w okresie sprawozdawczym 1 nowego członka zwyczajnego PTE zwiększając liczbę członków Oddziału do 77
– Z ramienia Zarządu Oddziału kol. A. Mijal oraz kol. J. Ratajczak sprawowały opiekę merytoryczną nad działalnością Kół Naukowych Młodych Ekonomistów PTE
w Uniwersytecie Opolskim i Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji oraz
– Prowadzono na bieżąco internetową stronę Oddziału na której przedstawiano najistotniejsze informacje dotyczące działalności Oddziału Opolskiego PTE

2. Dzia³alnoœæ szkoleniowa
Prowadzona jest głównie w ramach Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego PTE, spółka z. o. o. W realizacji zadań szkoleniowych Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego stale współpracuje z liczną prawie 150 osobową grupą wysokiej rangi specjalistów z różnych ośrodków naukowych Wrocławia, Opola, Łodzi
i Warszawy oraz kadrą kierowniczą ministerstw gospodarczych: Finansów, Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Skarbu Państwa. Ogółem w różnych formach
szkolenia uczestniczyło w 2008 roku ponad 1800 osób w tym w:
– Seminariach – 1414 osób
– Szkoleniach i kursach – 341 osób
– Studiach Podyplomowych z zakresu rachunkowości – 100 osób
Główną problematyką prowadzonej działalności szkoleniowej były najistotniejsze
problemy dotyczące takich zagadnień jak: rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, zmiany w systemie ubezpieczeń, prawo pracy oraz nowelizacje ustaw.

3. Popularyzacja Wiedzy Ekonomicznej
W eliminacjach szkolnych XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej uczestniczyło
519 uczniów z 35 szkół. Do eliminacji okręgowych zakwalifikowano 60 uczniów z 19
szkół. Z uczestników eliminacji okręgowych do eliminacji centralnych zakwalifikowano 4 uczniów z 3 szkół.
W województwie opolskim zainteresowanie Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej
utrzymuje się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych, bez tendencji wzrostowych. Główną przyczyną takiego stanu jest konkurencja ze strony Olimpiady
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Przedsiębiorczości organizowanej przez SGH w Warszawie.
W miesiącu maju zorganizowano spotkanie Okręgowego Komitetu OWE z laureatami XXI edycji OWE oraz ich nauczycielami. Laureatom oraz ich opiekunom przyznano nagrody ufundowane przez Zarząd Oddziału PTE.

4. Opolskie Spotkania Ekonomistów
Zarząd Oddziału kontynuował organizację seminariów otwartych pod hasłem
„OPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMISTÓW”. Zorganizowano 3 seminaria w których
uczestniczyło około 400 słuchaczy. Spotkania adresowane były do członków PTE,
studentów opolskich uczelni oraz osób nie zrzeszonych – pracowników przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych, administracji.
Tematyka seminariów:
– Prof. dr hab. Stanisław Lis – „Kontrowersje wobec perspektyw wejścia Polski do
strefy euro”
– Prof. dr hab. Elżbieta Kryńska – „Strategia lizbońska – wyzwania dla polskiego rynku pracy”
– Prof. dr hab. Mirosława Klamut. – „Polityka spójności Unii Europejskiej (idee, instrumenty i rezultaty)

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Opolu w 2008 roku
Lp.
1

2
3
4
5

6

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria1)
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy1)
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo1)
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) .......................................................

2007
1
60
75
78 1779
21
437
2
210
1
300
–
–
–
–
–
–
–

2008
4
118
51
1414
20
341
4
463
1
–
–
–
–
2
100
100
–

Legenda. Działalność popularyzacyjno- szkoleniowa obejmuje kolejno 1.2.3.4.
* Prowadzone w ramach Zakładu Szkolenia i Doradztwa PTE
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

2007

2008

2

2

1

Koła

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

5

Członkowie
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a) zwyczajni*)
b) wspierający

–

–

76
–

77
–
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17.
Oddzia³ PTE w Poznaniu
I. Dzia³alnoœæ statutowa
Posiedzenia Zarz¹du Oddzia³u
W 2008 roku miało miejsce jedno spotkania Członków Zarządu Oddziału w dniu
12 marca 2008 r. podsumowujące działalność w 2007 roku;
Spotkania Prezydium Zarządu odbywały się systematycznie raz w miesiącu, z
przerwą na okres wakacji. Razem przeprowadzonych zostało 10 spotkań.

Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
– XXII Edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem: „Środowisko naturalne
w procesie gospodarowania”.
Pierwszy etap – w zawodach szkolne wzięło udział 1746 uczniów z 98 szkół naszego regionu. Do kolejnego etapu zaproszono 146 uczniów. Weryfikacji poddano 194 prace ocenione przez Komisje Szkolne. Do drugiego etapu OWE zostało
zakwalifikowanych 120 uczniów.
Kolejny etap, zawody okręgowe odbyły się 8 stycznia 2008 r. w auli Uniwersytetu Ekonomicznego. Uczestniczyło w nich 114 uczniów. Ostateczna kwalifikacja do zawodów centralnych po zweryfikowaniu prac przez Komitet Krajowy OWE wyłoniła 5 reprezentantów wielkopolski do zawodów centralnych
OWE.
– 12.03. 2008 r. – W Domu Ekonomisty odbył się odczyt Dr Andrzeja Byrta zatytułowany: „Hannibal ante portas” stereotyp poszerzenia UE. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób
– 16.04.2008 – odczyt „Polska w strefie euro-korzyści i koszty” – wygłoszony przez
Prof. dr hab.. Marka Ratajczaka . W spotkaniu uczestniczyło 45 osób.
– 21.04.08 do siedziby poznańskiego Oddziału PTE zaproszono laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej podczas którego wykład wygłosił dr Grzegorz Paluszak na temat „EURO-uwieńczenie integracji walutowej czy początek integracji
fiskalnej i politycznej w Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski. W spotkaniu uczestniczyło 58 osób
– 12.06.2008 – Odczyt dr Piotra Pysza na temat społecznej gospodarki rynkowej.
W spotkaniu uczestniczyło 60 osób
– 21.11.2008 PTE Oddział w Poznaniu uczestniczyło w organizacji konwersatorium
z udziałem prof. Jules Gazona, które odbyło się w Akademii Ekonomicznej na temat: Bezrobocie, fatum? Dlaczego i jak je wykorzenić?
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– 28.11.2008 W Domu Ekonomisty odbyło się spotkanie dyskusyjne na temat światowego kryzysu finansowego. Odczyt połączony z prezentacjami wygłosili pracownicy Instytutu Zachodniego w Poznaniu: Doc. dr hab. Ilona Romiszewska oraz
dr Marta Goetz. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób.
W 2008 roku kontynuowana była współpraca z Europejską Szkołą Kształcenia
Korespondencyjnego w zakresie weryfikacji poziomu opanowania wiedzy studentów uczących się korespondencyjnie w ESKK.
W 2008 roku przeprowadzono egzaminy z następujących kursów: Samodzielny
księgowy, Rachunkowość finansowa, Główny księgowy, Podstawy księgowości dla
każdego, Specjalista ds. podatków, Specjalista ds. księgowości firmy na podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz dodatkowo: Specjalista ds. kadr i płac,
Skuteczne negocjowanie, Specjalista ds. zarządzania i marketingu, Specjalista ds.
sprzedaży, Specjalista ds. integracji europejskiej, Przedstawiciel handlowy. W tym
zakresie odbyły się w dwóch terminach egzaminy sprawdzające wiedzę studentów,
w sumie do egzaminów przystąpiło 87 studentów ESKK.

Stowarzyszenie „Studenci Dla Przedsiêbiorczoœci” SIFE Polska
Poznański Oddział PTE współpracuje i pomaga w działalności Stowarzyszenia SIFE Polska udostępniając zaplecze biurowe i sprzętowe do spotkań organizacyjno - szkoleniowych ze studentami uczestniczącymi w programie SIFE
Polska.

II. Dzia³alnoœæ szkoleniowa i informacyjna
Szkolenia
W roku 2008 zorganizowaliśmy 27 odpłatnych kursów, które ukończyło 296 osób.
Szczególny nacisk położyliśmy na szkolenia dzięki którym uczestnicy podnosili
swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe lub zyskiwali nowe. Były to kursy zawodowe z zakresu: księgowości, podatków, prawa pracy, obsługi komputera, ubezpieczeń społecznych, podpisu elektronicznego oraz kasjerów walutowych i złotowych. Jako materiał pomocniczy do organizowanych szkoleń wydane zostały 3
podręczniki: „Poradnik Kasjera”, „Polskie znaki pieniężne”, „Wybrane waluty zagraniczne”.

III. Dzia³alnoœæ Ko³a PTE przy Pañstwowej Wy¿szej Szkole
Zawodowej w Koninie
Dzia³alnoœæ edukacyjna Ko³a PTE:
– wykład nt. Międzynarodowe standardy rachunkowości a kryzys finansowy, czyli
„Rachunkowość na zakręcie” zorganizowany (wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce) w dniu 18 grudnia 2008. Wykład poprowadziła prof. dr hab. Aldona Kamela Sowińska – była Minister Skarbu, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Rachunkowości w Poznaniu. W wykładzie uczestniczyło ca 80 osób, w tym
studenci PWSZ w Koninie.
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– spotkanie szkoleniowe pracowników administracji podatkowej ze studentami PWSZ w
m-ce kwietniu na temat wypełniania obowiązków podatkowych przez osoby fizyczne
uzyskujące dochody ze stosunku pracy i innych źródeł. Udział wzięło 75 osób.

Dzia³alnoœæ promocyjna Ko³a PTE:
– współdziałanie z PWSZ w organizacji dwu-semestrowych studiów podyplomowych „PODATKI”. W m-cu czerwcu 2008 studia ukończyło 34 osoby, a od m-ca
października w kolejnej edycji uczestniczy 30 osób.
– opracowanie i przekazywanie lokalnym mediom materiałów informacyjnych o tematyce ekonomicznej, które były wykorzystywane w audycjach i publikacjach prasowych.
– udział studentów PWSZ z Koła Młodych Księgowych w badaniu ankietowym klientów podczas Dnia Otwartego w Urzędzie Skarbowym w Koninie w dniu 19 kwietnia 2008 r.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Poznaniu
Lp.
1

2
3
4
5

6

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2007

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................................

2
350
1
90
37
425
4
165
0

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2008

0

0
2
2
200
27
296
4
180
3
2000
0

0
0

0
0

Tabela B

Wyszczególnienie

2007

2008

4

1

1

Koła

2

Kluby

0

0

3

Rady Koordynacyjne

0

0

4

Inne

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

0

0

205
4

208
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18.
Oddzia³ PTE w Rzeszowie
1. Stan organizacyjny Oddzia³u
Stan organizacyjny Oddziału na dzień 31.12.2008 ilustruje poniższe zestawienie:
Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2007
Przyjęto w okresie sprawozdawczym
Skreślono
Stan na dzień 31.12.2008

Członkowie
Zwyczajni

167
–
31
136

Członkowie
Wspierający

8
–
–
8

Koła

10
–
2
8

Kluby

Rady
Koordyn.

–
–
–
–

1
–
–
1

Z powyższej tabeli wynika, że zmniejszyła się ilość członków zwyczajnych Towarzystwa.
Liczba członków wspierających pozostała na poziomie ubiegłorocznym, zlikwidowano 2 koła PTE, natomiast członkowie pragnący pozostać w dalszym ciągu naszymi członkami zostali włączeni do Koła przy Oddziale Wojewódzkim
w Rzeszowie.

2. Popularyzacja Wiedzy Ekonomicznej, praca z m³odzie¿¹
Główną formą popularyzowania wiedzy ekonomicznej jest organizowanie od wielu lat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
W roku 2008 zakończona została XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Wzięło
w niej udział 480 uczniów z 43 szkół ponadpodstawowych województwa podkarpackiego.
Do zawodów okręgowych zakwalifikowano 64 uczniów z 17 szkół.
W zawodach centralnych wzięło udział 3 uczniów z następujących szkół:
– IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie,
– Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy,
– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli,
Laureatami zawodów centralnych zostali:
n Sławomir Gdyk z IV LO w Rzeszowie,
n Paweł Wilk z ZSE w Dębicy.
W kwietniu 2008 odbyło się uroczyste podsumowanie
XXI Olimpiady. Spotkanie prowadził Pan dr Karol Wąsowicz – Prezes Zarządu OW
PTE. Wśród zaproszonych gości byli:
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Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie – Pan dr Krzysztof Kaszuba oraz wizytatorzy Kuratorium Oświaty: Pani Beata Streb oraz Pan Bolesław Staworowski, a także sponsorzy ufundowanych nagród dla uczniów. Udało nam się pozyskać nowych sponsorów tj. Prezydenta Miasta Rzeszowa, który ufundował upominki związane z promocją Miasta Rzeszowa oraz nagrodę pieniężną dla laureata Sławomira Gdyka z IV LO w Rzeszowie.
Na nasze spotkanie przybyła Jagna Zielińska z Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej, która przeprowadziła wywiad z Prezesem OW PTE dr Karolem Wąsowiczem,
a także z laureatami Olimpiady – Sławomirem Gdykiem oraz Mateuszem Wrońskim.
Laureaci i finaliści zawodów okręgowych oraz centralnych podzielili się swoim doświadczeniem oraz sukcesami.
Spotkanie połączone było z wręczeniem okolicznościowych upominków. Upłynęło w miłej atmosferze.
W miesiącu sierpniu 2008 Oddział PTE przystąpił do organizowania kolejnej XXII
Olimpiady przebiegającej pod hasłem „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”. W zawodach szkolnych udział wzięło 475 uczniów z 43 szkół województwa podkarpackiego.
W miesiącu grudniu br. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie zorganizowano sesję popularnonaukową „Młodego Ekonomisty” nt. „Środowisko naturalne
w procesie gospodarowania”.
Prelegentami byli:
– dr Jacek Tomkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
– dr Bogumiła Grzebyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
– Rafał Kumek – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego
– uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie
W sesji wzięła udział Danuta Szukała – Sekretarz Komitetu Okręgowego OWE
oraz uczniowie zakwalifikowani do zawodów okręgowych XXII Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej z woj. podkarpackiego i ich opiekunowie.

3. Dzia³alnoœæ szkoleniowa.
Rok 2008 był dla działalności szkoleniowej Oddziału okresem trudnym. Zwiększająca się na rynku szkoleniowym konkurencja nie spowodowała znacznego zmniejszenia ilości szkoleń.
Oddział wychodził z nowymi tematami szkoleniowymi, prowadził również szeroką akcję informacyjną (rzez własną stronę internetową, ogłoszenia reklamowe w autobusach
MPK i PKS oraz w witrynach przestankowych MPK na terenie woj. Podkarpackiego).
Mimo podejmowanych wysiłków nie osiągnięto zamierzonych celów.
W miesiącu VI-VII 2008 nasz Oddział przystąpił do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Księgowość bez tajemnic” do Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Rzeszowie. Przeznaczony był dla osób pracujących. Niestety, nie uzyskaliśmy dofinansowania ze środków unijnych. Równocześnie nasz Oddział współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie.
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Otrzymał zlecenie na przeprowadzenie 1 kursu z tematu:
„Kadry i płace”
Tematyka szkoleń dostosowywana była do potrzeb rynku szkoleniowego oraz zapotrzebowania firm.
Lp.

Tematyka szkolenia

Ilość
kursów

KURSY:
Samodzielny księgowy – od podstaw

3

2.

Kasjer walutowo-złotowy

4

3.

Kadry i płace (zlecone przez PUP – Rzeszów)

2

1.

4.

Główny księgowy

1

Razem:

10
KURSOKONFERENCJE

1.

Nowelizacja ustawy – prawo zamówień publicznych

1

2.

Gospodarka finansowa jednostek samorządowych jednostek budżetowych

2

3.

Podatek VAT – dla jednostek samorządu terytorialnego

1

4.

Bilans 2008

1

5.

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

1

6.

Kasjer złotowy

1

7.

Fundusze strukturalne UE – dla jednostek samorządu terytorialnego

1

4. Praca Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego PTE i jego Prezydium.
W roku 2008 odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Oddziału. Poświęcone były głównie sprawom wynikających z obowiązków statutowych.
Na grudniowym posiedzeniu Zarządu Oddziału – Sekretarz dr Krystyna Leśniak-Moczuk oraz mgr Halina Wojdyło podzieliły się refleksjami na temat odczytu prof.
Grzegorza Kołodki, który gościł w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.
W seminarium we Vlotho uczestniczył Pan dr Marek Mróz rekomendowany przez
nasz Oddział. Dużo uwagi poświęcono również analizie wyników finansowych i działalności szkoleniowej Oddziału oraz wysuwano wnioski zmierzające do jej poprawy.

5. Dzia³alnoœæ Regionalnej Rady Koordynacyjnej Kó³ PTE w Przemyœlu
Rada odbywała swoje posiedzenia zgodnie z przyjętym planem. Na posiedzeniach analizowano sytuację w poszczególnych Kołach PTE, zastanawiano się nad
działania w zakresie przyjmowania nowych członków.
Szczególnie dużo uwagi poświęcono Kołom szkolnym w regionie przemyskim.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Rzeszowie
Lp.
1

2
3
4
5

6

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2007

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................................

–
–
–
–
19
327
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2008
–
–
–
–
18
281
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tabela B

Wyszczególnienie

2007

2008

10

8

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

1

1

4

Inne

–

–

5

Członkowie

167
8

136
8

1

Koła

2

a) zwyczajni
b) wspierający
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19.
Oddzia³ PTE w Szczecinie
W roku 2008 działalność merytoryczna Oddziału Wojewódzkiego PTE w Szczecinie prowadzona była zgodnie z celami określonymi w statucie, a mianowicie:

1. Dzia³alnoœæ szkoleniowo-kszta³ceniowa
a) W okresie sprawozdawczym prowadzono kształcenie młodzieży i dorosłych
w Wyższej Szkole Zawodowej „Oeconomicus” PTE na kierunku „ekonomia” w specjalnościach:
1. Gospodarka nieruchomościami,
2. Gospodarka turystyczna i hotelarstwo,
3. Organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy.
oraz na kierunku „pedagogika” w specjalnościach:
1. Pedagogika resocjalizacyjna – profilaktyka społeczna,
2. Pedagogika społeczna – praca socjalna.
W 2008 roku w Wyższej Szkole Zawodowej „Oeconomicus” PTE kształciło się:
– na studiach stacjonarnych – 26 studentów,
– na studiach niestacjonarnych – 254 studentów.
Absolwenci w roku 2008:
– studia stacjonarne – 15 absolwentów
– studia niestacjonarne – 34 absolwentów.
Prowadzone są również studia podyplomowe z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy”, „Pedagogiki ogólnej i szkolnej” oraz „Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej”. W czerwcu zakończyła się pierwsza edycja studiów podyplomowych
z „Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami”.
Na studiach podyplomowych w 2008 r. kształciło się ogółem 139 słuchaczy.
Przeprowadzono również „Kurs przygotowania dydaktycznego z zakresu BHP”,
w którym wzięły udział 53 osoby.
b) Konferencje i seminaria
W roku 2008 Oddział PTE był współorganizatorem konferencji naukowych:
1. II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Transport morski i lotniczy w obsłudze
ruchu pasażerskiego – implikacje dla regionów”,
2. „Kadry w gospodarce turystycznej”,
3. „Mikrofirma 2008 – uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”,
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4. „Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce”.

2. Ekspertyzy
W ramach prowadzonej działalności eksperckiej w roku 2008 przeprowadzono
6 ekspertyz związanych z doradztwem ekonomiczno-finansowym dotyczącym programów inwestycyjnych, analizą, oceną sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz
analizą możliwości pozyskania pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa.
Oddział wspólnie z Gminą Kamień Pomorski przygotował projekt „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju społecznego i aktywnej integracji” w ramach Programu Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt został złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie i został zatwierdzony do finansowania w 2009 roku.

3. Propagowanie wiedzy ekonomicznej
W roku 2008 Oddział był współorganizatorem:
– XXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla województwa zachodniopomorskiego. W olimpiadzie, w regionie zachodniopomorskim, wzięło udział 494
uczniów z 40 szkół. Do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 50 uczniów.
– XV edycji Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej (pod patronatem Kuratorium Oświaty) dla gimnazjów miasta Szczecina i regionu szczecińskiego.
Ogólna liczba uczestników wyniosła 44 uczniów z 10 szkół.

4. Dzia³alnoœæ wydawnicza
W 2008 roku Oddział Wojewódzki PTE wydał 2 pozycje książkowe o łącznym nakładzie 620 egzemplarzy, są to:
1. Wiedza o wychowaniu, Górska Lucyna, 120 egz.
2. Zadania i pytania z rachunkowości podatkowej, Winiarska Kazimiera, Startek
Katarzyna 500 egz.

5. Dzia³alnoœæ w³adz Oddzia³u
W 2008 roku odbyły się dwa posiedzenia Zarządu. Najważniejsza podjęta uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na utworzenie Pierwszego Akademickiego Gimnazjum Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie.
W sierpniu 2008 r. odbył się Nadzwyczajny Zjazd Oddziału Wojewódzkiego PTE
w Szczecinie, na którym podjęto uchwałę w sprawie zakresu nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Prezes Oddziału bierze udział w pracach Prezydenckiej Rady ds. Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta Szczecin.
6. Liczba członków na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi: 33 członków zwyczajnych
i 6 wspierających.
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Sprawozdania z działalności Oddziałów PTE w 2008 roku
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Szczecinie
Lp.
1

2
3
4
5

6

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2007

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................................

3
287
–
–
–
–
–
–
4
840
25
48
11
1
321
51

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2008
4
284
–
–
1
53
–
–
2
620
10
24
6
1
419
145

Tabela B
2007

2008

1

Koła

10

3

2

Kluby

0

0

3

Rady Koordynacyjne

0

0

4

Inne

1

1

5

Członkowie

66
6

33
6

162

Wyszczególnienie

a) zwyczajni
b) wspierający
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20.
Oddzia³ PTE w Toruniu
W okresie sprawozdawczym działalność oddziału była kierowana przez zarząd
w składzie:
1. mgr Adam P. Balcerzaka – Prezes Zarządu
2. Magdalenę Kuczmarską
3. dr Michała Muszyńskiego – Wice Prezes Zarządu
4. prof. Barbarę Polszakiewicz
5. dr Iwonę Salejko-Szyszczak – Skarbnik Oddziału
6. mgr Romana Wróblewskiego
7. mgr Andrzeja Ziółkowskiego.
Działalność Oddziału sprowadzała się do następujących działań:
1. realizacji działalności statutowej koncentrującej się na popularyzacji wiedzy
ekonomicznej;
2. działalności organizacyjnej Oddziału;
3. efektywnym gospodarowaniu zasobami „Domu Ekonomisty”.

I. Dzia³alnoœæ statutowa
W okresie sprawozdawczym działalność statutowa koncentrowała się na popularyzacji wiedzy ekonomicznej wśród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, poprawianiu warunków dla rozwoju naukowego dla uczestników studiów
doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz doktorantów
z innych ośrodków akademickich. Istotnym narzędziem pomocnym w propagowaniu wiedzy ekonomicznej był portal internetowy Oddziału.
Bardzo istotnym osiągnięciem w tym zakresie była działalność wydawnicza oddziału.
Popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
Działania w tym zakresie były realizowane przez Koło Uczelniane.
Kontynuowano inicjatywę w postaci „Spotkań z praktykami”, której celem jest
konfrontacja teorii wykładanej na uniwersytecie z praktyką polskiego życia gospodarczego. W ramach tej inicjatywy odbył się otwarty wykład prowadzony przez praktyka, połączony z prezentacjami przygotowywanymi przez studentów oraz z forum
dyskusyjnym. W okresie sprawozdawczym, w dniu 9 stycznia odbyło się spotkanie
z Panem Jackiem Fijołkiem przedsiębiorcą z branży paliwowej. Temat spotkania był
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sformułowany następująco: Jak zostać szejkiem w Polsce? – mechanizmy transakcji
na rynku paliw płynnych i ich finansowanie.
Plan spotkania:
1. Wprowadzenie – Krótka charakterystyka rynku paliw płynnych w Polsce.
2. Pytania i dyskusja:
a. Dlaczego cena ropy wyprzedza termin dostawy?
b. Jak wyglądają transakcje i negocjacje w tej branży? Jaką rolę odgrywa polityka?
c. Co się stało z cenami węgla?
d. Jakie paliwa Polska zużywa i dlaczego?
e. Czy nasze bezpieczeństwo energetyczne jest zapewnione?
W dniu 1 grudnia 2008 r. zorganizowano otwarte seminarium studenckie pt. Polska w dobie światowego kryzysu, w trakcie którego zostały wygłoszone dwa wystąpienia oraz odbyła się dyskusja panelowa. Wystąpienia:
1. Kornelia Gierzyńska, Konsekwencje kryzysu na rynku kredytów hipotecznych
subprime w USA dla polskiej gospodarki
2. Maciej Ryczkowski, Kryzys na amerykańskim rynku nieruchomości – ocena zagrożenia dla Polski
Wątki poruszane w czasie dyskusji panelowej:
1. Czy Polacy odczuwają negatywne skutki kryzysu?
2. Kryzys w Polsce i na świecie.
3. Postawa władz i rola mediów.
4. Kryzys czy samorealizująca się przepowiednia?
5. Czy warto pomagać bankom?
Uczelniane koło zorganizowało na terenie Oddziału toruńską edycję Konkursu
Wiedzy Ekonomicznej organizowanego przez Stowarzyszenie Studenckie „WIGGOR”, które działa przy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. 31 marca na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK odbył się II
etap Konkursu, w którym uczestniczyło ponad 150 osób. 10 kwietnia we Wrocławiu
odbył się finałowy etap konkursu do którego zakwalifikowało się sześć osób
z ośrodka toruńskiego w następujących specjalnościach: Marketing: Aleksandra
Kownacka, Ewa Marusiak; Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia: Mateusz Kita;
Sprzedaż: Przemek Boniecki, Krzysztof Bobrowisk; Audyt: Agnieszka Szczepańska.
Wspieranie rozwoju naukowego młodych ekonomistów
Działalność w tym zakresie była realizowana dzięki zorganizowaniu ogólnopolskiej konferencji naukowej adresowanej do młodych ekonomistów przed i po
doktoracie, która odbyła się 21–22 listopada 2008 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania z cyklu Współczesne zjawiska w gospodarce. Patronat
nad tą inicjatywą objął Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Włodzimierz Kraszewski oraz Fundacja Amicus
Universitatis Nicolai Copernici. W konferencji wzięło udział 87 uczestników z 25
czołowych polskich ośrodków akademickich. Namacalnym rezultatem tej konfe-
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rencji będzie opublikowanie trzech zwartych recenzowanych opracowań książkowych pod tytułem:
1. Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej
2. Infrastruktura finansowa jako stymulator rozwoju gospodarczego
3. Przedsiębiorstwo w realiach globalnej konkurencji
Planowanym terminem publikacji powyższych książek jest koniec maja 2009 r.
W ramach działalności wydawniczej Oddziału w 2008 roku pod auspicjami Oddziału Toruńskiego PTE zostały opublikowane dwie monografie:
1. A. P. Balcerzak, E. Rogalska (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
2. A. P. Balcerzak, E. Rogalska (red.), Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
Z inicjatywy członków Uczelnianego koła na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został stworzony nowy ogólnopolski periodyk naukowy poświęcony naukom ekonomicznym pt. Equilibrium.
Periodyk ten będzie wydawany dwa razy w roku. W 2008 został wydany pierwszy
podwójny numer tego pisma 1–2 (1).
Portal internetowy Oddziału
Ważnym narzędziem popularyzacji wiedzy ekonomicznej oraz budowania wizerunku Oddziału jest domena internetowa pod adresem: www. pte. umk. pl.
Dzięki temu narzędziu Oddział umożliwia publikacje dłuższych opracowań naukowych w postaci elektronicznej w Cyfrowej Bibliotece PTE Toruń oraz stwarza
możliwość dzielenia się najnowszymi wynikami badań, poprzez ich elektroniczną
publikacje w dziale PTE Toruń Working Papers. Skorzystanie z tych form rozpowszechniania dorobku naukowego pozwala na ograniczenie opóźnień czasowych
związanych z długotrwałym procesem wydawniczym.
W 2008 roku w Cyfrowej Bibliotece PTE Toruń zostały opublikowane następujące
prace:
1. Maciej Ryczkowski, Stosowanie zasady monetary rule w Polsce w latach
1995–2007
2. Ilona Pietryka, Realizacja celów polityki pieniężnej poprzez oddziaływanie Narodowego Banku Polskiego na sektor banków komercyjnych
3. Małgorzata Madrak-Grochowska, Kurs walutowy w Polsce w latach 1995–2006
Natomiast w dziale PTE Toruń Working Papers opublikowano 72 artykuły naukowe, które zostały zrecenzowane przez współpracujących z Oddziałem profesorów
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

II. Dzia³alnoœæ organizacyjna
Według stanu na 31 grudnia 2008 Oddział PTE w Toruniu liczył 5 kół:
1. Koło Uczelniane przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
2. Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu
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3. Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Brodnicy
4. Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu
5. Koło Miejskie w Toruniu
Zgodnie z zaleceniem komisji rewizyjnej zawartym w jej sprawozdaniu za 2007
rok wykonany został przegląd stanu członkowskiego Oddziału oraz oceniono aktywność poszczególnych Kół. Według stanu na 31 grudnia 2008 stwierdzono, że
w ciągu dwóch lat (2007–2008) znaczna część członków poszczególnych kół nie
wykazywała się żadną aktywnością oraz nie wywiązała się z obowiązku wnoszenia
składek członkowskich bez usprawiedliwienia. Dotyczy to wskazanej liczy członków
w poszczególnych Kołach:
1. Uczelniane Koło przy WNEiZ UMK: 4 osoby,
2. Koło Miejskie w Toruniu: 11 osób,
3. Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Brodnicy: 13 osób,
4. Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu: 7 osób,
5. Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu: 12 osób.
Zgodnie z § 13 punktem 2 statutu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego osoby
te powinny zostać skreślone z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego
przez dwa lata zalegania z opłatą składek członkowskich.
Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązku związanego z § 13 punktem
2 statutu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Zarząd Oddziału zdecydował
o podjęciu kroków mających na celu aktywizację poszczególnych Kół oraz zachęcenie nieaktywnych członków do wywiązywania się z obowiązków statutowych.
W przypadku, gdy nie będzie możliwe zaktywizowanie członków nie wywiązujących się z obowiązków statutowych, w 2009 roku będzie konieczne przeprowadzenie zmian organizacyjnych polegających na likwidacji nieaktywnych Kół.
Członkowie wspierający działalność Towarzystwa w 2007 to:
1. Koncern Energetyczny Energia S. A.
2. Agrohanza Toruń
3. CCP Pacyfik
4. Geofizyka Toruń S. A.
Praca Oddziału od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku kierowana była przez jego statutowe władze Zarząd oraz Prezydium. W okresie sprawozdawczy odbyły się
trzy posiedzenia Zarządu: 31 marca, 14 kwietnia oraz 4 listopada.

III. Gospodarowanie zasobami „Domu Ekonomisty”
Dzięki przeprowadzonym procesom restrukturyzacyjnym w poprzednim roku
w okresie sprawozdawczym został w pełni zrealizowany cel naprawy finansów Oddziału. Obecnie Oddział generuje nadwyżki finansowe, które w najbliższym roku pozwolą na przeprowadzenie niezbędnych remontów w budynku „Domu Ekonomisty”.
Od stycznia do listopada Oddział wynajmował powierzchnię biurową czterem najemcom, natomiast w miesiącu grudniu zostało wynajęte ostanie wolne pomieszczenie biurowe. Dzięki temu na stan z dnia 31 grudnia Oddział wynajmuje całą powierzchnię, która jest przeznaczona na ten cel.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Toruniu
Lp.
1

2
3
4
5

6
7

8

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2007

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Prace naukowe opublikowane w postaci elektrycznej w dziale
Cyfrowa Biblioteka PTE Toruń na stronie internetowej oddziału
Artykuły naukowe opublikowane w postaci elektronicznej
w dziale PTE Toruń Working Papers na stronie internetowej
oddziału
Zorganizowanie toruńskiej edycji Konkursu Wiedzy Ekonomicznej
organizowanego przez Stowarzyszenie Studenckie „WIGGOR”,
które działa przy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
we Wrocławiu

1
65
2
43
–
–
–
–
2
600
–
–
–
–
–
–

1
87
2
57
–
–
–
–
2
600
–
–
–
–
–
–

Liczba 1

Liczba 3

Liczba

Liczba

31

73

–

Liczba
uczestników
150

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2008

Tabela B

Wyszczególnienie

2007

2008

1

Koła

5

5

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

–

–

5

Członkowie

71
4

85
4

a) zwyczajni
b) wspierający
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21.
Oddzia³ PTE w Wa³brzychu
PTE Oddział w Wałbrzychu w roku 2008 widział konieczność położenia nacisku
na szerzenie w społeczeństwie dobrej i aktualnej wiedzy ekonomicznej, wiedzy
uwzględniającej rozwojowe wyzwania i w tym celu podejmował inicjatywę w zakresie specjalnych programów szkoleń i prowadzenia działalności szkoleniowej.

DZIA£ALNOŒÆ SZKOLENIOWA:
Rok 2008 był to kolejny dobry rok zrównoważonego rozwoju samodzielnego Oddziału PTE w Wałbrzychu. Plan Oddziału na rok 2008 zakładał kontynuację działalności szkoleniowej w oparciu o koncepcję wypracowaną w latach poprzednich tj:
l współpraca z wykładowcami – praktykami,
l koncentrowanie się na sprawdzonej tematyce i własnym terenie,
l ofertowanie w oparciu o sprawdzone adresy faxy/maile,
i był to podstawowy sposób popularyzowania wiedzy ekonomicznej oraz pozyskiwania funduszy na funkcjonowanie Oddziału. Tematyka organizowanych szkoleń (w
formie 1-dniowych seminariów) związana była z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej, przepisami prawnymi dostosowanymi do standardów UE. Obserwowana na
rynku przewaga podaży ofert jednostek zajmujących się działalnością szkoleniową
w stosunku do zapotrzebowania na te usługi powodowały konieczność utrzymywania cen na takim samym poziomie jak w latach ubiegłych.
Mimo wielu trudności z naborem uczestników oraz brakiem funduszy pomocowych z UE Oddział w W-chu zakończył rok 2008 dodatnim wynikiem finansowym.

SEMINARIA:
Na przestrzeni 2008 roku zorganizowanych zostało 27 seminariów z wolnego naboru (o 2 jednostki szkoleniowe mniej niż w roku ubiegłym), ale zwiększyła się liczba przeszkolonych osób o 40 uczestników. W 2007 przeszkolono 780 osób
a w 2008 – 820 osób.
W realizacji zadań szkoleniowych Oddział współpracował z grupą wysokiej
rangi specjalistów-praktyków tj. pracowników naukowych uczelni, doradców podatkowych, biegłych rewidentów z różnych ośrodków z Wałbrzycha, Wrocławia,
Jeleniej Góry, Legnicy, Krakowa, Warszawy, Radomia. Każde seminarium kończyło się wydaniem materiałów szkoleniowych opracowanych przez wykładowców.
Wg. założonego planu na rok 2008 nie zrealizowane zostały 4 seminaria, które
były odwołane z uwagi na małą ilość słuchaczy, a dotyczyły tematów jak:
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l rachunkowość małych i średnich firm,
l międzynarodowe standardy rachunkowości MSR i międzynarodowe standardy
sprawozdawczości finansowej MSFF,
l aktywa trwałe w ujęciu bilansowym i podatkowym,
l problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków po wyroku Trybunału Konstytuc.
Szkolenia w 2008 roku przedstawia poniższa tabela
Lp.
Temat szkolenia
1.
2.
3.
4.

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek doch. od osób prawnych
Podatek VAT
Aktualne problemy gosp. fin. dla sektora finansów
publicznych, bilans – budżet
5. Kodeks pracy – wybrane zagadnienia
6 Prawo zamówień publicznych
7. Zmiany w Ustawie o zasiłkach rodzinnych ZUS
program Płatnik – nowe wersje
8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
9. Zasady rozliczeń środków unijnych w ujęciu księgowym
10. Inwentaryzacja – aspekt bilansowy i podatkowy,
świadczenia w ujęciu podatkowym
11. Podatek od nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe
12. Rachunkowość i zasady opodatkowania instytucji kultury
13. Kluczowe zmiany w Ustawie o Rachunkowości
14. Bilans
RAZEM:

Liczba
szkoleń
1
2
3

Liczba
uczestników
28
29
94

3
2
2
4

238
40
45
117

2
1

61
23

2
1
2
1
1
27

36
11
35
28
35
820

Oddział nasz nie prowadzi działalności wydawniczej oraz nie jest organizatorem
studiów.

DZIA£ALNOŒÆ STATUTOWA
Oddział PTE w Wałbrzychu całą działalność statutową pokrywał ze środków osiągniętych dzięki organizowaniu szkoleń.
W ramach działalności statutowej w roku 2007 zostało przeszkolonych 11 osób
bezpłatnie oraz 12 osób z częściową dopłatą. W dalszym ciągu stosowane były 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 zainteresowanych.
W strukturze organizacyjnej Oddziału brak było członków wspierających a aktualny stan członków fizycznych na koniec 2008 r. wynosi 24 osoby i pozostał na poziomie poprzedniego roku. W związku z tym, że nie wzrastała liczba członków fizycznych i wspierających było brak przy Oddziale w przeciwieństwie do innych Oddziałów, które poprzez czł. fizycznych i wspierających mogły rozwinąć działalność statu-
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tową (organizacja konferencji, odczytów) a tym samym powiększyć swoje fundusze.
Oddział nasz chcąc zachować płynność finansową i działać samodzielnie kontynuował i zamierza w dalszym ciągu realizować działalność szkoleniową, która przynosi zyski pozwalające na utrzymanie Oddziału.

POSIEDZENIA ZARZ¥DU ODDZIA£U:
W roku 2008 odbyły się 2 posiedzenia Zarządu w tym 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzeń wymienionych organów obok statutowych spraw było:
1. omówienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego
z działalności Oddziału za rok ubiegły,
2. zatwierdzenie bilansu i podjęcie Uchwały,
3. reaktywowanie działalności szkoleniowej i statutowej,
4. podjęcie stosownych uchwał.

INNE FORMY DZIA£ALNOŒCI:
Współpraca z instytucjami, organizacjami, władzami samorządowymi jest nadal
kontynuowana
a dotyczy m. in. ZUSu, wyższych uczelni przy angażowaniu wykładowców na
szkolenia, jak również najmie pracowni komputerowych na warsztaty szkoleniowe.

GOSPODARKA FINANSOWA ODDZIA£U:
Oddział PTE nie dysponuje własnymi, odrębnymi zasobami majątku trwałego.
Tak jak wcześniej korzysta z bazy lokalowej i wsparcia technicznego Federacji NOT
a na szkolenia wydzierżawia sale wykładowe na terenie Miej. Zakładu Usług Komunalnych (od 04.2008 r. została zawarta umowa najmu), a na szkolenia liczące więcej osób korzysta z usług Wałb. Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.
W minionym roku Oddział zanotował wzrost kondycji finansowej (zysk na koniec
2008 r. został zwiększony w porównaniu do roku 2007). Wynikało to z oszczędnej
gospodarki wydatkami. W minionym roku Oddział dokonał zakupu jedynie laptopa
wraz z drukarką laserową, a w roku 2007 zainwestowano środki finansowe w wyposażenie biura w niezbędne sprzęty (biurka, ksero, mat. biurowe itp.).
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Wałbrzychu
Lp.
1

2
3
4
5

6

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2007

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................................

–
–
27
748
2
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2008
–
–
27
820
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tabela B
2007

2008

1

Koła

Wyszczególnienie

–

–

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

–

–

5

Członkowie

24
–

24
–

a) zwyczajni
b) wspierający
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22.
Oddzia³ PTE w Warszawie
Wstêp
Rok 2008 stanowił w działalności Oddziału Warszawskiego PTE okres pewnej, od
dawna oczekiwanej stabilizacji, dzięki przezwyciężeniu trudności finansowych, z jakimi borykaliśmy się w poprzednich latach. Stało się to możliwe przede wszystkim
ze względu na bardzo aktywną i zasługującą na szczególne uznanie działalność niewielkiej grupy członków naszego Oddziału, którzy zaangażowali się w opracowywanie opinii dla prokuratur oraz sądów, co przysporzyło Oddziałowi wymiernych korzyści finansowych. Ta korzystna sytuacja (do powstania której przyczyniły się także
sumiennie wpłacane składki członkowskie, jak i ofiarność naszych Członków
w związku z przekazywaniem nam odpisu jednego procenta swego podatku dochodowego) pozwoliła nam na prowadzenie w miarę spokojnej działalności statutowej,
wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom Członków naszego Oddziału.
Dotyczyło to zarówno działań skierowanych do całego Oddziału, mających formę
spotkań o charakterze gremialnym, jak też przedsięwzięć ukierunkowanych na zaspokajanie zainteresowań określonych grup naszych Członków. W tym drugim
przypadku dotyczyło to przede wszystkim aktywnej działalności Klubu Nauczyciela
Ekonomisty, który może stanowić wzorcowy przykład otwarcia się naszego Oddziału zarówno na środowiska pedagogiczne, jak i uczniowskie Mazowsza. Pewnym
przedłużeniem i uzupełnieniem tego kierunku była owocna działalność Oddziału
związana z organizacją i prowadzeniem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – przede
wszystkim właśnie w skali naszego województwa.
To regionalne ukierunkowanie działalności naszego Oddziału stało się już
trwałym i ważnym elementem podejmowanych przez nas od kilku lat przedsięwzięć. Wyrazem tego kierunku aktywności w 2008 r. była przede wszystkim bardzo udana konferencja naukowa, dotycząca funkcjonowania transportu oraz logistyki jako czynników rozwoju regionalnego, zorganizowana w listopadzie
w Białej Podlaskiej, w głównej mierze dzięki inicjatywie Koła Terenowego OW
PTE, działającego w tym mieście. Do tej kategorii działań zaliczyć należy także
nawiązanie w ubiegłym roku bliskiej współpracy naszego Oddziału z Wydziałem
Zarządzania w Ciechanowie Wyższej Szkoły Menedżerskiej z Warszawy. Współpraca ta miała na celu podjęcie prac służących zorganizowaniu w niedalekiej
przyszłości konferencji naukowej, dotyczącej omówienia perspektyw rozwoju
ziemi ciechanowskiej.
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Nasze dotychczasowe pozytywne doświadczenia w tym zakresie wskazują na potrzebę kontynuacji przez Oddział tego kierunku działania także w przyszłości. Powinno to dotyczyć zarówno zastanawiania się nad aktualną sytuacją, perspektywami rozwoju całego województwa mazowieckiego, jak też samej Warszawy jako stolicy nie tylko regionu, lecz także całego kraju.
Dokonywanie podsumowania działalności w pewnym okresie skłania także do
zastanowienia się nad wkładem pracy, jaki wniosły poszczególne osoby do ogólnych osiągnięć danej społeczności. W przypadku działalności naszego Oddziału
osiągnięte efekty (które na miarę naszych możliwości można chyba uznać za znaczące) są rezultatem wysiłku i poświęcenia stosunkowo niewielkiej grupy jego
Członków, głównie funkcjonujących w składzie Zarządu Oddziału lub jego Rady Naukowej. Nie ulega wątpliwości, że dążąc do tego, by efekty pracy Oddziału Warszawskiego PTE były bardziej znaczące i przynosiły nam więcej satysfakcji, należy
znaleźć rozwiązanie, które umożliwiłoby wyraźne rozszerzenie grupy najaktywniejszych jego Członków.

I. Konferencje
W okresie sprawozdawczym odbyła się jedna konferencja naukowa nt. Transport
i logistyka szansą na rozwój regionalny – 20 listopada 2008 r. Była ona kolejną z cyklu konferencji organizowanych przez OW PTE w ostatnich latach, poświęconych
problematyce regionalnej, która stała się jednym z głównych obszarów zainteresowania Oddziału. Tym razem jej miejscem była Biała Podlaska, a głównym organizatorem Oddział Warszawski poprzez swoją agendę – miejscowe Koło Terenowe PTE,
kierowane przez kol. T. Kucharuka. Do organizacji konferencji przyłączyli się: Prezydent Miasta Biała Podlaska, Szkoła Główna Handlowa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników, Studium Celne Rectus w Białej Podlaskiej. Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.
Na konferencję przygotowano następujące referaty (w nawiasach – autorzy)
– Renta geograficzna Południowego Podlasia (Jacek Brdulak),
– Lotnisko w Białej Podlaskiej z perspektywy władz samorządowych (Andrzej
Czapski),
– Atuty Regionu Bialskiego w analizach zagranicznych ekspertów (Tadeusz Kucharuk),
– Szanse wykorzystania terenu lotniska w Białej Podlaskiej (Bartosz Zakrzewski),
– Logistyka poważnym elementem wspierania transportu (Zdzisław Kordel),
– Konsolidacja transportu drogowego etapem jego rozwoju (Sławomir Kostjan),
– Współczesne tendencje rozwoju logistyki (Czesław Skowronek),
– Oddziaływanie lotniska typu cargo na rozwój regionu (Włodzimierz Judkowiak).
W obradach uczestniczyło około 80 osób. Ważnym wydarzeniem w trakcie konferencji było wręczenie Panu Andrzejowi Czapskiemu, Prezydentowi Miasta Biała
Podlaska, Złotej Honorowej Odznaki PTE, stanowiącej wyraz uznania za jego owocną współpracę z OW PTE.
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II. Spotkania konsultacyjno-dyskusyjne
(w nawiasach podano nazwiska referentów)
Klub Nauczyciela Ekonomisty
– Miejsce i rola funduszy celowych w publicznym systemie finansowym (Barbara
Woźniak)
– Związki finansowe gospodarstw domowych z sektorem bankowym (Aneta Kłopocka)
– Europejski system banków centralnych (Anna Maśląg)
– Nowe zjawiska w funkcjonowaniu sektora polskich przedsiębiorstw (Czesław
Skowronek)
– Reforma programowa szkolnictwa ogólnego (Zbigniew Marciniak)
– Aktualna sytuacja na rynkach finansowych w Polsce (Jerzy Małkowski)
– Kryzysy gospodarcze w świecie – przyczyny, plany ratunkowe. Czy Polska jest
bezpieczna? (Krzysztof Opolski)
– Czy możliwa jest deglobalizacja we współczesnym świecie (Paweł Folfas)

Spotkania wszystkich cz³onków Oddzia³u
– Czy w Polsce da się wprowadzić społeczną gospodarkę rynkową (Zdzisław Sadowski)
– Ewolucja budżetu Unii Europejskiej i wnioski dla Polski (Jarosław Pietras)
– Metropolia Warszawy – szansą czy zagrożeniem dla rozwoju województwa mazowieckiego (Roman Lusawa) – spotkanie zorganizowane wspólnie z Sekcją
Ekonomiki Rolnictwa
– Światowy kryzys finansowy – jego źródła, charakter i perspektywy przezwyciężenia (Czesław Skowronek, Jan Tober, Jerzy Małkowski).

III. Prace na rzecz rozwoju nauk ekonomicznych
Podobnie jak w poprzednich latach, Oddział samodzielnie nie podejmował instytucjonalnych działań w tym zakresie. Działacze Oddziału uczestniczyli jednak
w przedsięwzięciach organizowanych w tym obszarze zagadnień przez władze krajowe Towarzystwa. Ponadto nasi Członkowie prowadzą szeroką działalność poza
strukturami Towarzystwa (wykraczającą często poza zakres ich pracy zawodowej).
Biorą udział jako eksperci w pracach różnych agend (m. in. komisji sejmowych), należą do rad naukowych instytutów oraz innych jednostek naukowo-badawczych,
prowadzą wykłady i seminaria z zakresu nauk ekonomicznych w państwowych
i prywatnych szkołach wyższych. Wielu z nich publikuje książki, opracowuje podręczniki akademickie, prowadzi prace o charakterze naukowo-badawczym, uczestniczy w krajowych oraz zagranicznych konferencjach naukowych i sympozjach. Publikują także artykuły w prasie specjalistycznej i popularnej, udzielają wywiadów radiowych oraz telewizyjnych.
Członkowie Oddziału pełnią ważne funkcje we władzach naczelnych PTE
i są reprezentowani w Sądzie Konkursowym o nagrodę im. prof. Edwarda Lipińskiego.
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IV. Dzia³ania na rzecz m³odzie¿y
1. Tradycyjnie Oddział uczestniczył w organizowaniu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W roku szkolnym 2007/2008 w eliminacjach okręgowych XXI Olimpiady, odbywającej się pod hasłem Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny, udział wzięło 94 uczniów z 28 szkół. Do finału zakwalifikowało się
8 uczniów. Niestety, nikt z tego grona nie został laureatem Olimpiady (miejsca od
1 do 30).
Hasłem przewodnim obecnej, XXII edycji Olimpiady jest Środowisko naturalne w procesie gospodarowania. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło
1 186 uczniów ze 101 szkół. Komitet Okręgowy zakwalifikował do eliminacji
okręgowych 121 uczniów z 40 szkół, a wzięło w nich udział 104 uczniów z 38
szkół. Do finału (marzec 2009 r.) Komitet Główny OWE zakwalifikował 10
uczniów z okręgu warszawskiego. Są to uczniowie liceów ogólnokształcących z Warszawy
2. Klub Nauczyciela Ekonomisty, działający przy Oddziale Warszawskim już siedemnasty rok, pomaga nauczycielom, wykładowcom przedmiotów ekonomicznych
i jednocześnie członkom Klubu w przygotowaniu uczniów do Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej. Nie tylko do tego jednak ogranicza się zadanie tego Klubu. Spotkania klubowe umożliwiają nauczycielom poszerzenie wiedzy niezbędnej w ich
pracy dydaktycznej, szczególnie w odniesieniu do nowych zagadnień związanych m. in. z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w tym z wykorzystaniem
środków unijnych. Ostatnio bogatym źródłem tematów do omówienia są zagadnienia związane ze światowym kryzysem finansowym i gospodarczym, a także
kwestia, jak w tym kontekście kształtuje się sytuacja Polski.
W spotkaniach często biorą udział uczniowie ostatnich klas. W roku szkolnym
2008/2009 do Klubu należą 24 szkoły (w tym 17 spoza Warszawy) o zróżnicowanym profilu kształcenia. W okresie sprawozdawczym zorganizowano dziewięć
spotkań (ich tematy podane są w rozdziale II sprawozdania). Członkowie Klubu
otrzymali wydawnictwo z konferencji naukowej pt. Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów oraz Biuletyny Zarządu Krajowego PTE.

V. Pozosta³e dzia³ania
1. Opracowano czternaście ekspertyz dla prokuratur i sądów, w przygotowaniu których głównie uczestniczyli kol. kol. R. Ćwiertnia, D. Gromadka, J. i S. Gołębiewscy, M. Fuchs oraz J. Małkowski. Niektóre ekspertyzy wymagały, ze względu na
konieczność sformułowania opinii w różnych dziedzinach, skorzystania także
z usług biegłych różnych specjalności z zewnątrz.
2. Ukazało się wydawnictwo z konferencji naukowej pt. Atrakcyjność inwestycyjna
polskich regionów (w dwóch częściach: zbiór referatów wygłoszonych na konferencji oraz broszura stanowiąca sprawozdanie z przebiegu konferencji). Nakład
160 egz. Koszt opracowania i druku został pokryty ze środków uzyskanych w ramach odpisu z podatku dochodowego członków PTE na rzecz Oddziału jako organizacji pożytku publicznego.
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3. Odbył się finał Olimpiady „Spedycja-Transport-Cło”, zorganizowanej przez Koło
Terenowe PTE w Białej Podlaskiej. Koło było też organizatorem IX Gimnazjady
o Wiedzy Ekonomicznej. Laureaci i ich nauczyciele otrzymali dyplomy Oddziału
Warszawskiego PTE.
4. Kol. E. Purchla, członek Zarządu Oddziału, spotkał się z Rafałem Grupińskim, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podczas rozmowy nawiązano do listu Ministra skierowanego do Oddziału Warszawskiego PTE. Omówiono wnioski z listopadowego spotkania w Domu Ekonomisty nt światowego kryzysu finansowego. Przekazano Ministrowi syntetyczny opis całościowo opracowanego projektu, wykonanego przez ekspertów Oddziału, pt. System wspomagania
finansowego jednostek samorządu terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw pod nazwą Lokalny Fundusz Wzajemnych Poręczeń Kredytowych
(LFWPK) jako podsystem Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Minister
zapewnił o zamiarze nadania biegu tej inicjatywie.
5. W dorocznym spotkaniu we Vlotho nt społecznej gospodarki rynkowej i integracji europejskiej uczestniczyli kol. kol. E. Mączyńska (koordynator i opiekun grupy), H. Bąk, M. Czarnecki, S. Gołębiewski
6. Obradowała Komisja Rewizyjna Oddziału, która dokonała oceny całokształtu
działalności OW PTE w 2007 roku.
7. Kol. Kol. D. Gromadka i St. Jezierski uczestniczyli w VI Konferencji Rewidentów
i Biegłych Sądowych w Częstochowie nt przeciwdziałania patologiom gospodarczym.
8. Tradycyjnie już prezes J. Małkowski przejawiał dużą aktywność w propagowaniu działalności Oddziału na zewnątrz, nawiązując korzystne kontakty,
owocujące często inicjatywami merytorycznymi i pozyskiwaniem środków finansowych.
W roku 2008 prezes J. Małkowski wziął udział:
» w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne
na lata 2007–2013,
» w pracy grupy roboczej współpracującej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości ds. problematyki finansowej w ocenie projektów w ramach Programu
Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”,
» w pracach Zespołu ds. pomocy krajowej dla rolnictwa, działającego w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i koordynował działalność przedstawicieli banków w tym Zespole,
» w pracach Grupy Roboczej Związku Banków Polskich „Fundusze Unijne”,
» w spotkaniach organizowanych przez „Klub Polska 2015+”,
» w posiedzeniu Komisji Sejmowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu
ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na
finansowanie wspólnej polityki rolnej,
» w konferencji Przyszły budżet dla Unii Europejskiej. Perspektywy dla Polski, zorganizowanej przez Centrum Strategii Europejskiej demosEUROPA i Bank BNP
Paribas,
» w spotkaniu (które zorganizował i prowadził) pracowników Agencji Restruktury-
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zacji i Modernizacji Rolnictwa z przedstawicielami banków w sprawie wdrażania
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013,
» w konferencji Rolnictwo i przemysł spożywczy cztery lata po rozszerzeniu Unii
Europejskiej,
» w ogólnopolskiej konferencji naukowej Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa, zorganizowanej z okazji 55-lecia SGGW. Wygłosił referat pt. Finansowe
aspekty rozwoju polskiego rolnictwa,
» w konferencji Rola banków spółdzielczych w procesie absorpcji środków unijnych 2007–2013, gdzie przedstawił prezentację,
» w posiedzeniu Krajowej Rady Przetwórstwa Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw
NOT i wygłosił referat pt. Aktualna sytuacja kredytowa w sektorze rolno-spożywczym,
» w pracy grupy roboczej współdziałającej z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie przygotowania rozwiązań regulujących zasady finansowania projektów ekologicznych w ramach Programu
Operacyjnego („Infrastruktura i Środowisko”).

VI. Stan organizacyjny Oddzia³u
W strukturze Oddziału znajdują się następujące agendy organizacyjne (w nawiasach podano nazwiska przewodniczących):
n Komisja Zarządu ds. Ekspertów (Ryszard Ćwiertnia)
n Komisja Zarządu ds. Odznaczeń (Leon Rajca)
n Klub Nauczyciela Ekonomisty (Irena Strupińska)
n Klub Ekspertów PTE i Biegłych Sądowych (Mieczysław Wypych)
n Sekcja Ekonomiki Rolnictwa (Wojciech Józwiak, Iwona Kowalska)
n Sekcja Planowania i Gospodarki Przestrzennej (Andrzej Muszyński)
n Rada Naukowa (Wiesław Szczęsny, honorowy przewodniczący Franciszek
Tomczak)
n Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (Czesław Skowronek)
n Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły im. M. i J. Roeslerów (Eugeniusz Buśko)
n Koło Seniorów (Irena Gadzińska)
Oddział zrzesza 248 członków zwyczajnych (w 2008 r. do PTE wstąpiło 5 osób)
i 30 osób prawnych (członkowie Klubu Nauczyciela Ekonomisty i wspierający).
Szczegółowe informacje zawarte są w tablicy nr 1.

VII. Dzia³alnoœæ organów statutowych
1. Zarząd Oddziału odbył cztery posiedzenia wspólnie z członkami Rady Naukowej.
Omawiano sprawy związane z organizacją konferencji naukowych, ekspertyzami,
spotkaniami wszystkich członków Oddziału, działalnością Koła PTE w Białej Podlaskiej. Przedmiotem obrad było też zatwierdzenie sprawozdań (z działalności
Oddziału oraz finansowego) za 2007 rok. Zaaprobowano również kierunki działalności Oddziału na lata 2008–2009.
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2. Prezydium Zarządu Oddziału obradowało wyłącznie na roboczych posiedzeniach, zwoływanych w miarę potrzeby (było sześć posiedzeń). Omawiane były
sprawy związane z bieżącymi działaniami Oddziału. Szczególną uwagę zwracano na sytuację finansową oraz możliwości jej poprawy.
3. Obradowała Komisja Rewizyjna, która dokonała oceny całokształtu działalności
Oddziału w 2007 r. Członkowie Komisji byli zapraszani na posiedzenia Zarządu,
a przewodnicząca Komisji kol. M. Fuchs również na posiedzenia Prezydium.

VIII. W³adze statutowe i Rada Naukowa Oddzia³u
Zarząd
dr Jerzy Małkowski
mgr Józef Marzec
prof. zw. dr hab. Czesław Skowronek
dr Tatiana Wyszomirska-Jovanoviè
mgr Ryszard Ćwiertnia
inż. Dariusz Gromadka
mgr Maria Jankowska
dr Andrzej Polaczkiewicz
dr Maria Aluchna
dr Ryszard Boreński
prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
dr Kazimierz Golinowski
dr Stefan Gołębiewski
dr Witold Grefkowicz
mgr Tadeusz Kucharuk
mgr Michał Leszko
mgr Edward Purchla
mgr Leon Rajca
mgr Maria A. Stolarek
prof. zw. dr hab. Jan Śliwa

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Komisja Rewizyjna
mgr Maria Fuchs
mgr Kazimierz Łoś
mgr inż. Regina Ślęzak

– przewodnicząca
– członek
– członek

Rada Naukowa
prof. dr hab. Wiesław Szczęsny
prof. zw. dr hab. Franciszek Tomczak
prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
dr Henryk Bąk
prof. dr hab. Jacek Brdulak
dr Zbigniew Burakowski

–
–
–
–
–
–

178

prezes Zarządu
wiceprezes Zarządu
wiceprezes Zarządu
wiceprezes Zarządu ds. finansów
sekretarz Zarządu
członek Prezydium Zarządu
członek Prezydium Zarządu
członek Prezydium Zarządu
członek Zarządu
członek Zarządu
członek Zarządu
członek Zarządu
członek Zarządu
członek Zarządu
członek Zarządu
członek Zarządu
członek Zarządu
członek Zarządu
członek Zarządu
członek Zarządu

przewodniczący
przewodniczący honorowy
wiceprzewodnicząca
członek
członek
członek
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dr Leszek Gromadzki
dr Stanisław Jezierski
dr Tadeusz Kaczmarek
prof. dr hab. Zofia B. Liberda
dr Jerzy Małkowski
mgr Józef Marzec
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
prof. dr hab. Tadeusz Mrzygłód
dr Zofia Pawlicka
dr Małgorzata Skiert
prof. zw. dr hab. Czesław Skowronek
prof. zw. dr hab. Jan Śliwa
dr Jan Tober
dr Stanisław Wesołowski
prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak

– członek
– członek
– członek (do 17.11.2008)
– członek
– członek
– członek
– członek
– członek
– członek
– członek
– członek
– członek
– członek
– członek
– członek

IX. Komitet Okrêgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
prof. zw. dr hab. Czesław Skowronek
mgr Irena Strupińska
mgr Hanna Weszczak
mgr Jerzy Kopański
mgr Maria Jankowska
mgr Alina Olszewska
mgr Anna Stępniak
mgr Jolanta Stachurska
mgr inż. Teresa Traczyk
mgr Elżbieta Wawrowska

– przewodniczący
– wiceprzewodnicząca
– sekretarz
– członek
– członek
– członek
– członek
– członek
– członek
– członek
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Oddział w liczbach
Lp.

...
Wyszczególnienie

1 Członkowie zwyczajni
w tym:
l Indywidualni
l Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły im. M. i J. Roeslerów
l Koło Seniorów
l Koło PTE w Białej Podlaskiej
2 Członkowie wspierający
3 Sekcje problemowe, w tym*):
l Sekcja Ekonomiki Rolnictwa
l Sekcja Planowania i Gospodarki Przestrzennej
4 Komisje Zarządu (stałe) – 3, od 2008 r. – 2
5 Klub Nauczyciela Ekonomisty
6 Klub Ekspertów PTE i Biegłych Sądowych
7 Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Tablica nr 1
Liczba członków
2007
2008
264
233
13
14
4
6
28
18
10
8
27
26
10

248
214
13
14
7
6
24
14
10
6
24
24
10

*) wszyscy członkowie tych sekcji ujęci są w pozycji „indywidualni”

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Warszawie
Lp.
1

2
3
4
5

6

180

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................................

Tabela A
2007
3
212
9
278
–
–
6
182
–
–
–
–
6
–
–
–
–

2008
1
83
9
252
–
–
4
126
1
160
–
–
14
–
–
–
–
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Tabela B

Wyszczególnienie

2007

2008

1

Koła

3

3

2

Kluby

2

2

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

5

4

5

Członkowie

264
6

248
6

a) zwyczajni
b) wspierający
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23.
Oddzia³ PTE we Wroc³awiu
Konferencje
28 maja 2008 r. wrocławski Oddział PTE zorganizował konferencję nt. „Ekonomia
a medycyna”. Konferencja poświęcona była promocji Wrocławskiego Biuletynu Gospodarczego pod takim samym tytułem, a także dyskusji na temat istotnych spraw
służby zdrowia. W konferencji udział wzięli:
– autorzy artykułów zamieszczonych we Wrocławskim Biuletynie Gospodarczym
pt. „Ekonomia a medycyna”,
– członkowie wrocławskiego Oddziału PTE,
– zaproszeni pracownicy służby zdrowia,
– pracownicy Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu,
– pracownicy Akademii Medycznej we Wrocławiu,
– pracownicy wrocławskiego Oddziału NFZ.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W styczniu 2008 r. odbył się drugi, okręgowy etap XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Brało w nim udział 116 uczniów z 34 szkół. Do trzeciego, centralnego etapu zakwalifikowanych zostało 14 uczniów. Jedenaścioro uczestników trzeciego etapu to uczniowie Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu, jeden uczeń z Liceum Ogólnokształcącego nr III we Wrocławiu, jeden uczeń z Liceum Ogólnokształcącego nr V
we Wrocławiu i jeden uczeń z Zespołu Szkół nr 2 we Wrocławiu.
We wrześniu 2008 r. szkoły województwa dolnośląskiego otrzymały zaproszenia do
udziału w XXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, której temat brzmi „Środowisko naturalne – wymiar społeczny i ekonomiczny” oraz informator o tej Olimpiadzie.
5 listopada 2008 r. odbył się pierwszy, szkolny etap Olimpiady, w którym udział
wzięło 975 uczniów z 69 szkół. Jury konkursowe zakwalifikowało do drugiego, okręgowego etapu 96 uczniów z 30 szkół.
Konkurs im. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny
nauk ekonomicznych.
Na konkurs im. Wincentego Stysia wpłynęły 2 prace:
– Wioletty Kozłowskiej pt.: „Stopień wirtualności a efektywność przedsiębiorstw”,
– Anny Skowrońskiej-Szmer pt.: „Możliwości wdrażania systemu zarządzania jakością wg wymogów normy PN-EN ISO 9001 na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa”.
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Komisja konkursowa na posiedzeniu 19 listopada 2008 r. postanowiła:
– nie przyznawać I nagrody,
– przyznać II nagrodę za pracę „Stopień wirtualności a efektywność przedsiębiorstw” dla p. Wioletty Kozłowskiej,
– przyznać III nagrodę za pracę „Możliwości wdrażania systemu zarządzania jakością wg wymogów normy PN-EN ISO 9001 na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa” dla p. Anny Skowrońskiej-Szmer.
Wrocławski Biuletyn Gospodarczy
W 2008 r. wydano 3 zeszyty Wrocławskiego Biuletynu Gospodarczego. Są to:
– Wrocławski Biuletyn Gospodarczy pt.: „Ekonomia a medycyna”,
– Wrocławski Biuletyn Gospodarczy pt.: „Ekonomia a demografia”,
– Wrocławski Biuletyn Gospodarczy pt.: „60-lecie wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”.
Do recenzji przygotowany jest następny zeszyt pt.: „Ekonomia a socjologia”.
Koła przy Oddziale
Przy wrocławskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego działały
w 2008 r. dwa koła – Koło Bankowców i Koło Ekonomistów Rolnych.
Koło Bankowców
Na koniec 2008 r. liczba członków wynosiła 27 osób. W ciągu roku odbyło się
6 spotkań Koła przy frekwencji od 16 do 24 osób.
Tematyka spotkań dotyczyła bankowości i rynków finansowych. W ramach tej
części tematyki omawiane były następujące zagadnienia:
– polityka pieniężno-kredytowa Narodowego Banku Polskiego w 2008 r. – referował. Jan Szuba, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP we Wrocławiu,
– historia bankowości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem powstania po II
wojnie światowej Narodowego Banku Polskiego, w tym powołania i działalności
Oddziału Wojewódzkiego NBP we Wrocławiu – referował Jan Siudak, członek Koła,
– działalność II Oddziału NBP ze szczególnym uwzględnieniem pracujących tam
osób od momentu powstania Oddziału do czasu likwidacji – wspominali Ludgard
Brzozowski, Jan Adamów, Ryszard Białecki – członkowie Koła,
– działalność Wrocławskiego Domu Maklerskiego, specjalizującego się w:
a) kompleksowej obsłudze przy wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych (rynek regulowany i rynek New Connect),
b) zarządzaniu nadwyżkami finansowymi klientów indywidualnych oraz osób
prawnych,
c) dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Zagadnienia z zakresu działania Domu Maklerskiego przedstawili członkowie Zarządu tej Spółki.
Na spotkaniach omawiano również formy dalszego działania Koła, aktualne problemy gospodarcze kraju, a także kontynuowano dyskusje na temat, publikowanych w prasie, ciekawych wydarzeń z zakresu m. in. ekonomii i polityki.
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Koło Ekonomistów Rolnych
W ramach działalności Koła Ekonomistów Rolnych członkowie wygłosili następujące referaty:
1. mgr inż. Mariusz Mielczarek: „Kierunki i efektywność wykorzystania dotacji z funduszy UE przyznawanych młodym rolnikom”,
2. dr inż. Stanisław Minta: „Kondycja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw wielkoobszarowych”,
3. dr Krzysztof Prymon: „Oddziaływanie prawa bilansowego na wyniki finansowe
spółek akcyjnych branży spożywczej”,
4. dr Marcin Orlewski: „Dochodowość gospodarstw rolnych w powiecie wieluńskim”
Członkowie Koła brali również aktywny udział w działalności Studenckich Kół Naukowych w charakterze opiekunów naukowych (Koła Doradztwa Rolniczego, Ekonomistów Rolnych, Analizy Rynku). Koło Analiz Rynkowych i Doradztwa Rolniczego
zajmują I i II miejsce w rankingu SKN UP we Wrocławiu
Członkowie Koła brali również aktywny udział w organizacji XXXII Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy o Rolnictwie.

Szkolenia i Kursy
W 2008 r. wzorem lat ubiegłych kursy i szkolenia organizował Zakład Szkolenia
i Ekspertyz PTE PETEKS Spółka z o. o. W 2008 r. uruchomiono 29 kursów i seminariów. Kursy i seminaria prowadzone były z zakresu rachunkowości, finansów, prawa
pracy, ubezpieczeń społecznych. Uruchomiono również 6 edycji Studiów Podyplomowych z zakresu: rachunkowości, logistyki, zamówień publicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, zarządzania projektami Unii Europejskiej. Łącznie w kursach i szkoleniach uczestniczyło 633 osoby
w 35 grupach.

Pozosta³e
W 2008 r. odbyły się trzy posiedzenia Zarządu wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w tym jedno połączone z obchodami 60-lecia
wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
W 2008 r. odbyło się również posiedzenia Prezydium poświęcone organizacji
obchodów 60-lecia wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Członkowie Zarządu wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego uczestniczyli również w pracach Zarządu Krajowego PTE, a głównie:
1. prof. zw. dr hab. Bożena Klimczak jest członkiem Prezydium i Zarządu Krajowego, a także członkiem Sądu Konkursowego im. Edwarda Lipińskiego,
2. prof. dr hab. Janina Elżbieta Kundera, jest członkiem Zarządu Krajowego PTE,
3. dr Tomasz Gaweł jest sekretarzem Komisji Statutowej PTE.
W 2008 r. w Oddziale kontynuowano remont elewacji zabytkowego budynku, siedziby Oddziału. W 2008 r. wyremontowana została północna ściana zachodniej części budynku. Remont sfinansowany został tak, jak w roku ubiegłym ze środków
Gminy Wrocław i środków własnych Oddziału.
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Członkowie Zarządu:
prof. zw. dr hab. Tadeusz Bednarski
dr Agnieszka Bukietyńska
dr Tomasz Gaweł
mgr Henryk Janus
dr Zbigniew Jurczyk
prof. zw. dr hab. Mirosława Klamut
prof. zw. dr hab. Bożena Klimczak
prof. dr hab. Janina Kundera
dr Izabela Kurtyka
prof. zw. dr hab. Witold Kwaśnicki
prof. dr hab. Janusz Marak
prof. zw. dr hab. Teodor Nietupski
mgr Henryk Sarnowski
prof. zw. dr hab. Stanisław Styś
mgr Jan Szuba
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE we Wrocławiu
Lp.
1

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje
a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria*)
Szkolenia i kursy**)
Odczyty i prelekcje

a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) nakład
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
a) liczba szkół
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale***)

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
w 2007 r.
– Konkurs im. W. Stysia na najlepszą pracę magisterską
z dziedziny nauk ekonomicznych,
– OWE – I i II etap i zakończenie Olimpiady w Oddziale
2008 r.
– Konkurs im. W. Stysia na najlepszą
pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych,
– OWE I, II etap i zakończenie olimpiady w Oddziale.

Tabela A
2007
2

(współorg.

2008
1

i współfinansow.

111
2
60
40
854
3
70
1
130
–
–
–
–
–
–
–

38
1
20
34
613
0
0
3
390
–
–
–
–
–
–
–

*, **, ***- prowadzi Zakład Szkolenia i Ekspertyz PTE PETEKS Spółka z o.o.

Ad 1 i 5 (Tabela A)
Szkolenia i kursy prowadzi Zakład Szkolenia i Ekspertyz PTE PETEKS Spółka
z o.o.
W 2007 r. – przeprowadzono 26 kursów i 2 seminaria. Kursy i seminaria prowadzone były z zakresu rachunkowości, finansów, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych. Uruchomiono również 14 Studiów Podyplomowych z zakresu rachunkowości,
logistyki, zamówień publicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, zarządzania oświatą, zarządzania projektami Unii.
Łącznie było 48 grup i 914 uczestników.
W 2008 r. – przeprowadzono 29 kursów i seminariów z zakresu rachunkowości,
finansów, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz 6 edycji Studiów Podyplomowych z zakresu rachunkowości, logistyki, zamówień publicznych, bezpieczeństwa
i higieny pracy, zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej i zarządzania projektami
Unii Europejskiej.
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Łącznie było 35 grup i 633 osoby.
Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Tabela B

Wyszczególnienie

2007

2008

1

Koła

2

2

2

Kluby

0

0

3

Rady Koordynacyjne

0

0

4

Inne

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

0

0

142
0

139
0
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24.
Oddzia³ PTE w Zielonej Górze
Był to dobry rok dla Samodzielnego Oddziału PTE w Zielonej Górze, jednak obciążony już konsekwencjami światowego kryzysu finansowego. Zrealizowane zostały cele statutowe i gospodarcze Towarzystwa – z zakresu edukacji ekonomicznej
i dokształcania zawodowego, z zakresu działań na rzecz regionu lubuskiego oraz
integracji środowiska ekonomistów lubuskich. Odbyły się zaplanowane posiedzenia
władz Oddziału.

W³adze Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
Zarząd Oddziału
– Prezes: Andrzej Dębowski
– Wiceprezesi: Marian Adamczak, Stefan Ogrodowicz
– Sekretarz: Adam Leżański
– Członkowie Prezydium: Józef Grzelak, Bogdan Ślusarz, Paweł Kużdowicz
– Członkowie: Wiesław Danielak, Roman Fedak, Zbigniew Hałaj, Tomasz Jędraszewski, Wincenty Lalko, Piotr Maksymczak, Donat Marcin Pieniążek, Maria Rekusz, Krystyna Turzańska, Henryk Wierzbicki
Komisja Rewizyjna
– Przewodnicząca: Irena Bartkowiak
– Honorowy Przewodniczący: Stanisław Jaroszewicz
– Członkowie: Romana Adamczak, Zbigniew Jastrzębski, Jadwiga Kopij, Jadwiga
Wnęk

Posiedzenia w³adz PTE w Zielonej Górze
19 lutego 2008 r.
29 lutego 2008 r.
19 marca 2008 r.
5 września 2008 r.
1 grudnia 2008 r.
1 grudnia 2008 r.
16 grudnia 2008 r.

Posiedzenie
Posiedzenie
Posiedzenie
Posiedzenie
Posiedzenie
Posiedzenie
Posiedzenie

Komisji Rewizyjnej
Prezydium Zarządu
Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Prezydium Zarządu
Komisji Rewizyjnej
Prezydium Zarządu
Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Promocja wiedzy ekonomicznej przebiegała zarówno wśród młodzieży szkolnej,
jak i wśród osób dorosłych. Była ona realizowana poprzez organizację:
l spotkań w szkołach, promujących ideę Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
l cyklu wykładów i zajęć warsztatowych dla Olimpijczyków – w siedzibie Towa-
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rzystwa oraz na Uniwersytecie Zielonogórskim,
l seminariów i kursów zawodowych (odpłatnych),
l wykładów dla uczniów (w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości),
l projektów (m. in. I Ranking Gmin Województwa Lubuskiego),
l dystrybucji miesięcznika Puls – wśród działaczy Towarzystwa,
l wypożyczania lektur ekonomicznych (stale aktualizowana biblioteka PTE),
l oraz poprzez organizację posiedzeń i odczytów Stowarzyszenia Absolwentów
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Klubu Młodych Ekonomistów.
Naszymi partnerami w działaniach edukacyjnych są wykładowcy akademiccy, nauczyciele z lubuskich szkół ponadgimnazjalnych i studenci, ponadto: urzędnicy, sędziowie, menadżerowie i przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Bardzo licznie wystartowali Lubuszanie w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (678
uczniów z 40 szkół). Pięcioro finalistów, to jednak nie jest tak dobry wynik, jak te,
które osiągane były w ostatnich latach, ale tym bardziej skłaniający do angażowania się PTE w edukację ekonomiczną młodzieży. Na specjalne podkreślenie zasługuje sukces uczniów z Gorzowa Wielkopolskiego. Aż czworo finalistów, to Gorzowianie (z II Liceum Ogólnokształcącego i z Zespołu Szkół Ekonomicznych).
Towarzystwo wystąpiło trzykrotnie jako partner stowarzyszenia Dialog-Współpraca-Rozwój (www.dwr.org.pl) – przy realizacji projektów, dofinansowanych przez
Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich – a związanych z działaniami na rzecz społecznego i gospodarczego rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem Lubuskiego Trójmiasta (www.
lubuskietrojmiasto.pl). W ramach projektów odbyły się imprezy publiczne (m.in. uroczyste zakończenie I Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego – na zamku w Łagowie).
Rok 2008, w efekcie załamania w funduszach inwestycyjnych, zamknięto ujemnym wynikiem finansowym.

Kalendarium najwa¿niejszych wydarzeñ 2008 roku:
Styczeń

Luty

Marzec

l Zawody okręgowe XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Udział
wzięło: 77 uczniów z 22 szkół. Do zawodów centralnych zakwalifikowało się 5 uczniów z 3 szkół.
l Posiedzenie Jury Komi-tetu Okręgowego OWE.
l Wpis do rejestru firm szkoleniowych WUP.
l 4 seminaria i kursy w styczniu (w tym kurs z zakresu funduszy strukturalnych).
l Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała działalność statutową i gospodarczą Oddziału.
l Prezydium Zarządu na posiedzeniu przyjęło sprawozdania roczne
Komisji Rewizyjnej, Biura Oddziału i Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
l 3 seminaria w lutym.
l Warsztaty – organizowane przez Klub Młodych Ekonomistów – dla
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Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec
Sierpień
Wrzesień

Październik

190

Olimpijczyków biorących udział w zawodach centralnych.
l Wdrożenie programu do adresowania kopert.
l Finały XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wyniki Lubuszan: 5 finalistów. Temat edycji: Gospodarstwo domowe – wymiar społeczny
i ekonomiczny. Czworo finalistów z Gorzowa Wlkp.
l Jubileusz 100 lat Stanisława Jaroszewicza – honorowego przewodniczącego komisji rewizyjnej.
l Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2007 rok (oceniony
jako dobry) i przyjął plan pracy na rok 2008.
l 6 seminariów i kursów w marcu (w tym duży kurs archiwalny dla
RDLP).
l Szkolenie interkulturowe „Zrozumieć Niemca” – prowadzone przez
dr Annę Frieling.
l 7 seminariów i kursów w kwietniu.
l Rejs statkiem po Odrze – wspólnie ze Stowarzyszeniem Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
l Wyjazd studyjny działaczy do Maroka (Agadir).
l Zakończenie szkolenia internetowego „Profesjonalista rynku pracy”
dla pracowników biura.
l 5 seminariów i kursów w maju.
l Uroczyste zakończenie XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Sali witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej (60 gości i sponsorów, nagrody rzeczowe i pieniężne, obecność lokalnych mediów)
l 6 seminariów i kursów w czerwcu.
l 2 seminaria w lipcu.
l Przerwa wakacyjna.
l Spotkania promocyjne XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, zorganizowane przez Klub Młodych Ekonomistów w zielonogórskim
Ekonomiku.
l Posiedzenie Prezydium – przedstawienie przez zaproszonych ekspertów sytuacji na rynkach finansowych, a w szczególności wyników i perspektyw funduszy Arka. Przyjęcie planu działania Oddziału w rozpoczynającej się XXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
l Przystąpienie Oddziału do Lubuskiego Paktu na Rzecz Zatrudnienia. Konferencja „Wyzwania lubuskiego rynku pracy. Rozwój z troską o człowieka” – zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy
– w PWSZ w Sulechowie.
l 8 seminariów i kursów we wrześniu (m. in. zlecone szkolenia dla
wojska i inspektoratu weterynarii).
l Zakończenie I Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego oraz III
Rankingu Gmin Lubuskiego Trójmiasta.Uroczysta gala, połączona
z balem samorządowców – na zamku w Łagowie (projekt wspólny
ze stowarzyszeniem DWR).
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l Przystąpienie zielonogórskiego PTE do Organizacji Pracodawców
Ziemi Lubuskiej.
l Jubileusz I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.
l 7 seminariów i kursów w październiku.
Listopad
l Start XXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Temat wiodący:
„Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”. W zawodach
I stopnia udział wzięło 534 uczniów z 37 szkół lubuskich.
l Posiedzenie Jury XXII OWE – do zawodów okręgowych zakwalifikowano 54 uczniów z 18 szkół.
l 5 seminariów w listopadzie.
Grudzień
l Wykłady dla olimpijczyków w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zajęcia prowadzili: dr Karolina Mazur, dr Krzysztof Witkowski i dr
Wiesław Danielak. Z olimpijczykami spotkał się przedstawiciel
uczelni: prof. Bogdan Ślusarz.
l Świąteczne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej – podsumowanie działalności w 2008 roku.
Przedstawienie przez prezesa stowarzyszenia DWR Piotra Maksymczaka wyników I Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego.
l 5 seminariów i kursów w grudniu (m. in. zlecone kursy dla urzędu
pracy i WAM-u).
W 2008 roku pożegnaliśmy trzech zasłużonych działaczy naszego Oddziału: Eugeniusza Wilka, Stanisława Jaroszewicza i Wacława Sikorę.

Dzia³alnoœæ szkoleniowa
Popyt na rynku szkoleń w 2008 roku zmniejszył się, stosownie do presji wywieranej na gospodarkę przez światowy kryzys finansowy. Cięcia kosztów w lubuskich firmach i instytucjach wyraźnie dotyczyły również wydatków na szkolenia. W efekcie –
po wzroście w roku 2007 – odnotowano powrót do wyników osiąganych w latach
2005-2006.
Tematyka i organizacyjna strona szkoleń niewiele się zmieniły w porównaniu do
lat poprzednich. Nadal koncentrujemy się na formach krótkich – jednodniowych seminariach i kilkudniowych kursach. Podtrzymujemy swój wizerunek – firmy szkolącej w oparciu o praktyków (poszerzamy bazę wykładowców) i o tematykę „twardą”
– związaną z nabywaniem przez uczestników konkretnej wiedzy merytorycznej (prawo, podatki, rachunkowość, archiwistyka itp.). Stale aktualizujemy informacje o bieżących szkoleniach na naszej stronie internetowej. Promujemy także pocztę elektroniczną, jako podstawowy sposób komunikowania się z uczestnikami naszych szkoleń. W dalszym ciągu łączymy dystrybucję miesięcznika Puls z wysyłką ofert szkoleniowych – co ułatwia docieranie do wyselekcjonowanych odbiorców.
Utrzymujemy niezmieniony wizerunek Oddziału w materiałach biurowych i promocyjnych (ofertówki, teczki, długopisy, notesy, plansze reklamowe itp.).
Na rynku stale zwiększają się możliwości kształcenia nieodpłatnego. Widać to
zwłaszcza po słabnącym zainteresowaniu naszymi szkoleniami z zamówień publicznych. Cieszyć więc może rosnąca liczba szkoleń z zakresu rachunkowości, która
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świadczy o elastyczności w dopasowywaniu się do bieżących potrzeb naszych
klientów. Podobnie, optymistycznie nastraja pozyskanie nowych wykładowców z zakresu podatków – z czym był dotąd największy problem. Jak należało oczekiwać,
maleje zainteresowanie kursami kasjerów walutowych. Trzeba jednak liczyć na duży
popyt w zakresie szkoleń z rozpoznawania znaków pieniężnych – w miarę zbliżania
się terminu wprowadzenia euro.
W 2008 roku średnia liczba uczestników na szkoleniu wyniosła 12,7 osoby.
Zmiany w zakresie tematyki szkoleń – w ostatnich latach – przedstawia poniższa tabela:
Temat szkolenia
Ubezpieczenia społeczne
(+ program Płatnik)
Prawo pracy
Kasjer walutowo-złotowy
(+pranie pieniędzy)
Księgowość
Zamówienia publiczne
Podatki
Profesjonalna obsługa klienta
Windykacja
Inne
RAZEM

Liczba szkoleń
2006 2007
9
15

2008
12

Liczba uczestników
2006
12

2007
212

2008
185

7

12

8

78

193

83

10
10
3
7
1
4
9
57

11
9
7
4
2
2
17
69

5
11
5
4
1
3
9
58

158
115
28
88
19
48
87
725

144
119
102
50
51
16
116
1003

69
159
37
57
15
21
111
737

Wśród szkoleń „Innych”, przeprowadzonych w 2008 roku, wymienić warto kursy:
archiwalny i sekretarski (razem 6 edycji, 77 uczestników) oraz kurs kompetencji interkulturowych „Zrozumieć Niemca” (1 edycja, 11 uczestników).

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Komitet Okręgowy OWE w Zielonej Górze
Przewodniczący: dr Paweł Kużdowicz
Sekretarz: Beata Rydzio
Jury
Przewodniczący: prof. Bogdan Ślusarz
Członkowie: Irena Bartkowiak, Jadwiga Kopij, Józef Grzelak, Jan Rewers, Wojciech Zwierzchlewski
W roku 2008 zakończyła się XXI edycja Olimpiady (temat wiodący: Gospodarstwo
domowe – wymiar społeczny i ekonomiczny). W zawodach szkolnych wystartowało
aż 678 uczniów (wzrost o 20% w stosunku do XX OWE) z 40 szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego. Niestety w tej edycji nie udało nam się wywalczyć tytułów laureata Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ale uczniowie lubuscy zdobyli 5 tytułów finalisty. Aż czworo z nich to Gorzowianie, co dobrze wróży na przyszłość –
gdyż północna część województwa nie odnosiła znaczących sukcesów w ostatnich
latach. Szczegółowo wyniki obrazuje poniższe zestawienie:
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Wyniki XX OWE
Liczba uczniów
Liczba szkół

Etap szkolny
678
40

Etap okręgowy
77
22

Etap centralny
5
3

Laureaci
–
–

Finaliści
5
3

Finaliści:
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. (3), Zespół Szkół Ekonomicznych
w Gorzowie Wlkp. (1),
I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze (1).
Czerwcową uroczystość zakończenia Olimpiady zorganizowano w Sali witrażowej
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Udział w niej wzięli: finaliści, opiekunowie naukowi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele PTE (Jury, Komitet Okręgowy, działacze), sponsorzy i zaproszeni goście oraz przedstawiciele lokalnych mediów: telewizji, radia i prasy. Dzięki zaangażowaniu PTE i sponsorów tradycyjnie już ufundowano atrakcyjne i war-tościowe nagrody finansowe i rzeczowe – dla olimpijczyków,
opiekunów naukowych oraz dyrektorów szkół.
Tematem rozpoczętej w drugiej połowie 2008 r. XXII edycji Olimpiady jest: „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”
Promocję XXII Olimpiady zapoczątkował tradycyjnie Klub Młodych Ekonomistów.
We wrześniu zorganizowali spotkanie informacyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze.
W okresie od września do końca grudnia 2008 r. Oddział zielonogórski wraz
z Klubem Młodych Ekonomistów zorganizował pięciokrotnie wykłady i warsztaty dla Olimpijczyków – w siedzibie PTE. Prowadził je Jerzy Kaźmierczyk – laureat XV OWE, doktorant na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ponadto
w grudniu na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się wykłady dla Olimpijczyków zakwalifikowanych do zawodów okręgowych. W imieniu Rektora UZ gospodarzem spotkania był prof. Bogdan Ślusarz (przewodniczący Jury Okręgowego), a zajęcia poprowadzili: dr Krzysztof Witkowski, dr Wiesław Danielak i dr
Karolina Mazur.
Także i w tym roku – w oparciu o wykaz zalecanej literatury – wzbogaciliśmy naszą bibliotekę o dziewięć pozycji książkowych, które są stale wypożyczane Olimpijczykom i ich opiekunom naukowym.
Przebieg XXII OWE
Liczba uczniów
Liczba szkół

Etap szkolny
534
37

Etap okręgowy
54
18

Etap centralny
5
4

Laureaci
?
?

Finaliści
?
?

8 stycznia 2009 r. odbyły się Zawody Okręgowe XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Zawody Centralne odbędą się 28-29 marca 2009 r. w Jachrance k/Warszawy.
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Wspó³praca z DWR/PULS
Kontynuowana jest wzajemnie korzystna i inspirująca współpraca ze stowarzyszeniem Dialog-Współpraca-Rozwój oraz z miesięcznikiem Puls. Jako partner stowarzyszenia współpracowaliśmy w 2008 roku przy następujących projektach:
l Samorząd lokalny bliżej obywatela (www. dwr. org. pl),
l I Ranking Gmin Województwa Lubuskiego (www. lubuskiranking. pl),
l II Ranking Gmin Lubuskiego Trójmiasta (www. lubuskietrojmiasto. pl).
Wspólne projekty PTE i DWR są dofinansowywane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz przez Urząd Marszałkowski województwa lubuskiego.
Członkowie naszego Oddziału są redaktorami i stałymi felietonistami miesięcznika Puls.
W piśmie poruszana jest tematyka regionalna – związana z gospodarką, życiem
społecznym oraz działalnością organizacji pozarządowych w Zielonej Górze i w województwie lubuskim.
Nasza współpraca z miesięcznikiem, polega także na dystrybucji tego czasopisma do działaczy PTE oraz do naszych, wybranych klientów. Wraz z pismem przesyłane są (jako insert) aktualne oferty szkoleniowe Oddziału.

Strona internetowa
Witryna internetowa zielonogórskiego PTE (www. pte. zg. pl) jest adresowana
przede wszystkim do uczestników naszych szkoleń. Zawiera proste, podstawowe
informacje dotyczące terminów i tematyki aktualnych seminariów i kursów.
Ma więc ona charakter mniej wizerunkowy, a bardziej komercyjny – odpowiadając na zapotrzebowanie uczestników szkoleń oraz potencjalnych, nowych klientów.
Na www. pte. zg. pl są też publikowane lokalne aktualności związane z Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej oraz informacje na temat realizowanych przez Oddział
projektów, a także zdjęcia dokumentujące działalność Oddziału. Mają one charakter uzupełniający w stosunku do witryny Zarządu Krajowego (www. pte. pl). Odpowiada to generalnej logice, która zakłada istnienie ogólnopolskiej witryny PTE – prezentującej Towarzystwo – jego cele, obszary działania i dorobek oraz istnienie zunifikowanych, uzupełniających serwisów regionalnych, informujących o pracach Oddziałów.
W kierunku takiej właśnie unifikacji przebiegają zmiany zarówno wyglądu witryny
zielonogórskiej, jak i zorganizowania poszczególnych funkcjonalności.

Wydawnictwa
Podobnie jak w latach poprzednich – w roku 2008 wydawane były jedynie materiały szkoleniowe (samodzielnie redagowane, drukowane, powielane i oprawiane)
o objętości od 10 do 50 stron formatu A4.

Klub M³odych Ekonomistów
Współpraca z Klubem Młodych Ekonomistów jest już na stałe wkomponowana
w agendę przygotowań młodzieży do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W 2008 ro-

194

sprawozdanie_PTE 2008.qxd

4/14/09

2:34 PM

Page 195

Oddział w Zielonej Górze

ku Klub organizował, wspomagał i prowadził następujące zajęcia:
l warsztaty przed zawodami centralnymi OWE (luty/marzec)
l spotkanie promujące kolejną edycję Olimpiady – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – w zielonogórskim Ekonomiku (wrzesień)
l wykłady i warsztaty przed zawodami szkolnymi i okręgowymi – w siedzibie PTE
(wrzesień/grudzień)

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Posiedzenia Stowarzyszenia odbywają się w siedzibie PTE, regularnie raz w miesiącu.
Nowowybranym prezesem Stowarzyszenia jest pani Maria Rekusz – pełniąca zarazem funkcję członka zarządu oddziału zielonogórskiego PTE.
Większość członków Stowarzyszenia należy jednocześnie do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, stąd bardzo dobre wzajemne kontakty i współpraca.
W 2008 roku zaowocowała ona m. in. wspólnym rejsem – członków obu organizacji – statkiem po Odrze, w ramach promocji oferty turystycznej Lubuskiego
Trójmiasta.

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Zielonej Górze
Lp.
1

2
3
4
5

6

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................................

Tabela A
2007
–
–
–
–
69
1003
4
290
–
–
–
28
–
–
–
–
–

2008
–
–
–
–
58
737
8
30
–
–
4
35
–
–
–
–
–
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Tabela B

Wyszczególnienie

2007

2008

1

Koła

1

1

2

Kluby

1

1

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

–

–

5

Członkowie

168

167

196

a) zwyczajni
b) wspierający

