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1. Oddział PTE w Białymstoku

1.

Oddział PTE w Białymstoku

Działalność organizacyjna
Funkcjonowanie Oddziału PTE w Białymstoku w roku 2016 opierało się głównie
na działalności naukowej. Najważniejszym wydarzeniem naukowym są organizowane
co pół roku spotkania Podlaskiego Forum Ekonomistów. Oddział organizuje również
Okręgowy Etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Istotnym elementem działalności
Oddziału w 2016 roku stała się działalność wydawnicza.
Oddział PTE w Białymstoku w roku 2016 działał pod kierownictwem Zarządu
w poniższym składzie:.
1.	dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB – prezes
2.	dr Anna Dyhdalewicz – zastępca prezesa
3.	dr Adam Szczepanowski – zastępca prezesa
4.	dr Magdalena Owczarczuk – sekretarz
5.	dr hab. Ewa Gruszewska
6.	dr hab. Mirosława Kozłowska‑Burdziak, prof. UwB
7.	dr Paweł Piątkowski
8.	dr Adam Wyszkowski
Skład Komisji Rewizyjnej
1.	dr Anna Bagieńska
2.	dr Anna Gardocka‑Jałowiec
3.	prof. zw. dr hab. Bazyli Poskrobko
W roku 2016 odbyły się 4 zebrania Zarządu. Działalność Zarządu skoncentrowana
była na:
• sukcesywnym zwiększaniu potencjału naukowego Oddziału, poprzez podejmowanie
nowych inicjatyw i werbowanie nowych członków;
• budowaniu strony internetowej poprzez dopisywanie kolejnych informacji – spisano
między innymi historię powstania i funkcjonowania Oddziału;
• organizacji kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
• organizacji spotkań w ramach cyklu Podlaskich Forów Ekonomistów;
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•
•

i ntensyfikacji działalności wydawniczej
nową inicjatywą Oddziału jest powołanie Kapituły której celem jest przeprowadzenie
konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu ekonomii w biało‑
stockim ośrodku akademickim.

Członkowie
Liczba członków Oddziału zwiększyła się do 73 osób. Pozytywnym faktem jest re‑
krutowanie wielu młodych osób, które wykazują znaczne zainteresowanie prowadzeniem
działalności w ramach Oddziału.

Współpraca
PTE Oddział w Białymstoku aktywnie współpracuje z lokalnymi uczelniami o profilu
ekonomicznym i są to: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku,
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku. Ponadto, w ramach Podlaskiego Forum Ekonomistów Oddział próbuje
intensyfikować współpracę z podlaskimi przedsiębiorcami. Niestety jest to wciąż jedna
ze słabszych sfer aktywności Oddziału.

Wydawnictwa
W 2016 r. PTE Oddział w Białymstoku kontynuował działalność wydawniczą. W roku
2016 siłami członków Zarządu Oddział PTE w Białymstoku wydano cztery monogra‑
fie.
1.	Gospodarka oparta na wiedzy, red. A. Sadowski, A. Wyszkowski, ISBN
978‑83‑917772‑2‑0, nakład 100 egz.
2.	Wpływ edukacji na rozwój postaw przedsiębiorczych, A. Andrzejczyk, ISBN
978‑83‑917772‑3‑7, nakład 300 egz.
3.	Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność krajów Europy Środkowo
‑Wschodniej, R. Ciborowski, ISBN 978‑83‑917772‑4‑4, nakład 250 egz.
4.	Współpraca międzysektorowa – istota, przykłady, korzyści, red. A. Chmielak, R. Przy‑
godzka, ISBN 978‑83‑917772‑5‑1, nakład 100 egz.
Ponieważ dzielność wydawnicza została zintensyfikowana a w planach są kolejne
działania w tym zakresie, Zarząd podjął decyzję o powołaniu Komitetu Wydawniczego
oraz ustalono procedurę wydawniczą. W skład Komitetu Wydawniczego weszły nastę‑
pujące osoby:
1.	dr Anna Dyhdalewicz,
2.	dr Luiza Kostecka‑Tomaszewska,
3.	dr hab. Mirosława Kozłowska‑Burdziak, prof. UwB,
4.	dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB,
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5.	dr Adam Szczepanowski.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W roku 2015 Oddział kontynuował zaangażowanie w organizację Okręgowego Etapu
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do uczestnictwa w etapie szkolnym Olimpiady zgłosiło
się 346 uczniów szkół średnich zaś w konkursie brało udział 254 uczniów. Do eliminacji
Okręgowych II stopnia Olimpiady zakwalifikowało się 26 uczniów z których 24 osoby
przystąpiły do pisania testu. Jedna osoba z Okręgu PTE Białystok zakwalifikowała się do
zawodów szczebla centralnego.

Działalność wszechnicowa
Oddział kontynuował organizację spotkań w ramach Podlaskiego Forum Ekono‑
mistów, który to cykl rozpoczęto w 2008 roku. W ramach spotkań upowszechniana jest
wiedza ekonomiczna, wymieniane są doświadczenia, wzmacniana jest współpraca na‑
ukowców z przedsiębiorcami. Ponadto, dyskutowane są aktualne kwestie istotne z punktu
widzenia rozwoju społeczno‑gospodarczego regionu.
XV Seminarium Naukowe z cyklu Podlaskie Forum Ekonomistów odbyło się
15 czerwca 2016 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Tematem prze‑
wodnim były „Perspektywy rozwoju turystyki w województwie podlaskim – kontekst
międzynarodowy i regionalny”.
Pierwszą sesję zatytułowaną „Uwarunkowania rozwoju turystyki województwa podla
skiego – kontekst krajowy”, rozpoczął dr Adam Szczepanowski z Wyższej Szkoły Finansów
i Zarządzania w Białymstoku prezentując referat Dlaczego potencjał przyrodniczy i kul‑
turowy nie przekłada się na rozwój turystyki w województwie podlaskim? W referacie
przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców
turystycznych na temat potencjału przyrodniczego i kulturowego województwa podla‑
skiego od 2008 roku. Referat był próbą odpowiedzi na pytanie: Dlaczego turystka rozwija
się w niedostatecznym tempie?
Kolejne referaty wygłoszone w tej sesji to:
1.	„Znaczenie turystyki wiejskiej w zrównoważonym rozwoju terenów peryferyjnych” –
prof. dr hab. Barbara Roszkowska‑Mądra z Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie
Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku omówiła funkcje
turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, oraz oceniła ich wpływ na wzrost społeczno
‑gospodarczy gminy Płaska.
2.	„Perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim w świetle badań
ankietowych” – Elżbieta Pytel, Magdalena Staniszewska – doktorantka i studentka
Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku – omówiły wyniki
badań empirycznych ze szczególnym uwzględnieniem powodów podjęcia działalności
agroturystycznej.
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Obradom drugiej sesji zatytułowanej „Uwarunkowania rozwoju turystyki województwa
podlaskiego – kontekst międzynarodowy”, przewodniczył prof. dr hab. Adam Sadowski.
W sesji tej wygłoszono kolejne referaty.
Prof. dr hab. Elżbieta Szymańska przedstawiła referat „Badanie innowacyjności
turystyki zdrowotnej”, w którym zaprezentowała wstępne wyniki badań realizowanych
w ramach projektu „Opracowanie koncepcji systemu innowacyjności turystyki zdrowotnej”,
a w szczególności przykłady innowacji w tym sektorze.
Dr Eugenia Panfiluk z Katedry Gospodarki Turystycznej Wydziału Zarządzania
Politechniki Białostockiej wygłosiła referat „Kierunki rozwoju turystyki w województwie
podlaskim” w świetle badań eksperckich metodą Delphi. W referacie przedstawiono czyn‑
niki decydujące o konkurencyjności regionu i wyborze miejsca podróży turystycznej.
Referaty wzbudziły duże zainteresowanie uczestników konferencji, czego najlepszym
wyrazem była ożywiona dyskusja, podczas której wymieniono poglądy i doświadczenia
na tematy związane z kierunkami rozwoju turystyki w województwie podlaskim.
XVI Seminarium Naukowe z cyklu Podlaskie Forum Ekonomistów miało miejsce
w dniu 31 października 2016 roku i zostało zorganizowane na Wydziale Ekonomii
i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Tytułem przewodnim był: Rynek ziemi
rolniczej – stan i perspektywy rozwoju. Seminarium zostało zrealizowane we współpracy
z pracownikami Wydziału, którzy biorą udział w międzynarodowym projekcie SULANET
(The Jean Monnet Networks project No. 564651‑EPP‑1‑2015‑1‑SK‑EPPJMO‑NETWO
RK „Sustainable Land Management Network”). W seminarium udział wzięli zaproszeni
prelegenci, członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownicy naukowi
Uniwersytetu w Białymstoku, studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz przybyli go‑
ście. Jako przyczynek do dyskusji stanowiły referaty wygłoszone przez dr hab. prof. UMW
Renatę Marks‑Bielską pt. Stan rynku ziemi rolniczej w Polsce, dr hab. prof. UwB Barbarę
Roszkowska‑Mądrą i mgr Elżbietę Pytel pt. Gospodarowanie ziemią na rolniczych obszarach
problemowych oraz dra Jarosława Mioduszewskiego pt. Specyfika rynku ziemi rolniczej
w województwie warmińsko‑mazurskim. Największym zainteresowaniem słuchaczy cie‑
szyła się problematyka związana z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zasad
obrotu ziemią rolną w Polsce w kontekście tych, które obowiązują w innych państwach,
szczególnie w państwach Unii Europejskiej. Tematyka ta wzbudziła wzmożoną dyskusję,
w której uczestnicy próbowali, uzasadniać konieczność istnienia ograniczeń w obrocie
ziemią rolną lub podjęcie działań w przeciwnym kierunku, to znaczy liberalizacji przed‑
miotowych regulacji.

Sytuacja majątkowa
PTE Oddział w Białymstoku nie posiada własnych składników majątkowych. Ko‑
rzysta z bazy lokalowej udostępnionej przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwer‑
sytetu w Białymstoku. Oddział nie prowadził działalności zarobkowej. Działalność była
finansowana ze składek członkowskich. Oddział uzyskał dodatni wynik finansowy i nie
6
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posiadał zobowiązań. Jest to skutkiem wprowadzenia dyscypliny w ściąganiu składek
i oszczędnej gospodarki wydatkami.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Białymstoku
Lp.

Wyszczególnienie
Konferencje

liczba
uczestnicy

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

2

Publikacje
(wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

4

Ekspertyzy

liczba

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

6

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

1

Tabela A
2015

2016

2
80

2
90

1
100

4
750

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

1

Koła

2

Kluby

3

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

4

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

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

Tabela B
2015

2016

–
nie

nie

64

73
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2.

Oddział PTE w Bielsku‑Białej

1. Oddział PTE w Bielsku‑Białej w 2016 roku działał w dotychczasowym składzie
osobowym Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Oddział ma swoją siedzibę przy Akademii
Techniczno‑Humanistycznej w Bielsku‑Białej – Wydział Zarządzania i Transportu,
Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych, w ten sposób korzystając ze wsparcia
Akademii jako Członka Wspierającego Oddziału. Stan członków zwyczajnych pozostaje
na niezmienionym poziomie.
2. Aktywność merytoryczna Oddziału koncentrowała się na działalności statutowej,
w ramach której przeprowadzono 1 seminarium naukowe i 2 prelekcje, w tym: – jedno dla
Słuchaczy, działającego przy Uczelni Uniwersytetu III Wieku oraz drugie Pracowników
Katedry Nauk Ekonomicznych i Społecznych ATH i Bielskiego Centrum Przedsiębior‑
czości.
3. Aktywność Członków Oddziału to m.in. ich udział w konsultacjach prowadzonych
przez Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, a dotyczących „Ekonomii Społecznej” –
tworzenia i funkcjonowania Spółdzielni Socjalnych. Przedstawiciele Oddziału brali
także czynny udział w pracach „Bielskiego Klubu Przedsiębiorcy” – Regionalnej Izby
Handlu i Przemysłu w Bielsku‑Białej. Dr L. Hejny został Członkiem Śląskiej Kapituły
Jakości – „Produkt Prospołeczny” Wojewódzkiego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach. Przeprowadzono konsultację (wraz z ekspertyzą) dla
organów (Zarządu i Rady Nadzorczej) Klubu Sportowego – BKS SA
4. Oddział prowadzi merytorycznie i wspiera organizacyjnie funkcjonowanie „Punktu
Informacji o Unii Europejskiej” przy Katedrze Nauk Ekonomicznych i Społecznych ATH,
w ramach którego odbywają się spotkania tematyczne dla Studentów i Pracowników
uczelni. Punkt Informacji powstał w ramach realizowanych wcześniej przez Oddział
i Uczelnię projektów PHARE. Merytorycznie i organizacyjnie Punkt prowadzi dr inż.
Andrzej Kowalski.
5. Jeden z Członków Oddziału brał udział w corocznym seminarium we Vlotho –
Niemcy.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Bielsku‑Białej
Lp.

2015

2016

Konferencje

liczba
uczestnicy

–

–

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

1
12

2
18

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

–

–

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

3
110

2
250

2

Publikacje
(wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–

–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

3
7

1
8

4

Ekspertyzy

liczba

3

2

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

6

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

1

Wyszczególnienie

Tabela A

–

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

–

Tabela B
2015

2016

1

Koła

4

2

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

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

–

–

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

48
4

48
4
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3.

Oddział PTE w Bydgoszczy

Działalność merytoryczna bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekono‑
micznego w 2016 r. prowadzona była zgodnie z celami wyznaczonymi przez Statut
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jej szczegółowy zakres został przedstawiony
w poniższych rozdziałach:
1.	Działalność statutowa
2.	Działalność szkoleniowa – działalność sekcji „Usługi szkoleniowe i eksperckie” oraz
„Regionalny Ośrodek Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych”
3.	Działalność projektowa – działalność sekcji „Rynek pracy i Innowacyjna edukacja”
4.	Działalność projektowa – działalność sekcji „inLAB i projekty międzynarodowe”
5.	Działalność Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu
6.	Dom Ekonomisty.

Działalność statutowa
W okresie sprawozdawczym Biuro Oddziału wraz aktywnym współdziałaniem
Rady Naukowej zorganizowało konferencję naukową pn. „Gospodarka i społeczeństwo
wobec wyzwań przyszłości. Ujęcia prospektywne oraz interdyscyplinarne”. Współorga‑
nizatorami konferencji był Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Centrum
Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych CIASF przy Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Urząd Statystyczny w Byd‑
goszczy. Konferencję zorganizowano w Domu Ekonomisty w dniu 26 listopada 2016 r.
Podobnie jak w roku ubiegłym, swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Prezes Zarządu
Krajowego PTE prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska. W części plenarnej referaty wygłosiły
następujące osoby:
• prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – „Inkluzywność jako czynnik ładu społeczno
‑gospodarczego”.
• prof. zw. dr hab. Lech W. Zacher – „Poznawcze, strukturalne i kontekstowe uwarun‑
kowania i wyznaczniki rozwoju”,
• dr hab. Janusz Golinowski, prof. nadzw. – „Potencjał rozwojowy Polski i Europy
wobec zmieniających się trendów demograficznych i społecznych”,
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•

 r hab. Mirosław Geise – „Wyzwania dla polityki ekonomicznej w Polsce”.
d
W konferencji udział wzięło 55 osób, z czego prelekcję wygłosiło 27 osób, dodat‑
kowo chęć publikacji artykułu w monografii wyraziło 12 osób. Zgłoszenia napływały
od pracowników naukowych i naukowo‑dydaktycznych oraz studentów z całego kraju,
m.in. z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie Skło‑
dowskiej w Lublinie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego,
Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Technologiczno‑Przyrodniczego w Bydgosz‑
czy, Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytetu Warmińsko‑Mazurskiego w Olsztynie,
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako‑
wie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Szczecińskiego. Cześć
autorów pretenduje do publikacji w czasopiśmie „Transformacje” wydawanym przez
Akademię Leona Koźmińskiego. Tylko najlepsze artykuły zostaną opublikowane w tym
czasopiśmie. Pozostałe artykuły wydane zostaną w formie monografii.
W październiku 2016 r. do autorów i współorganizatorów pierwszej konferencji
naukowej pt. „Transformacja w długim trwaniu – wymiar społeczno‑gospodarczy. Do‑
świadczenia Polski” trafiła monografia pt. „Transformacja w długim trwaniu” pod redakcją
dr Mirosława Geise, dr Dariusza Piotrowskiego i dr Jarosława Oczki. Znalazły się w niej
artykuły wygłoszone podczas konferencji naukowej zorganizowanej w 2015 r.
W 2016 roku funkcjonujący przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy
Komitet Okręgowy aktywnie włączył się w współorganizację XXIX Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej, której hasło przewodnie brzmiało „Nierówności społeczne a rozwój go‑
spodarczy”. Dnia 8 stycznia 2016 r. odbyły się zawody II stopnia, w których udział wzięło
49 uczniów z 17 szkół. Siedmioro z nich zakwalifikowało się do zawodów centralnych,
które odbyły się w kwietniu 2016 r. Z dumą pragniemy podkreślić, iż zwycięzcą XXIX
edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Nikodem Kramarz – uczeń VI Liceum
Ogólnokształcącego w Bydgoszczy z wynikiem 108 punktów. Wśród laureatów znalazło
się ponadto 2 uczniów z naszego okręgu. W roku szkolnym 2016/2017 odbywa się XXX
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, której hasło przewodnie brzmi „Państwo a gospodarka”.
W związku z tym, w dniu 18 października 2016 r. odbyła się konferencję inaugurująca.
Referat wygłosili dr hab. Mirosław Geise pn. „Współczesne dylematy roli państwa w go‑
spodarce” oraz dr Patryk Antonik pn. „Regulacyjne i nadzorcze funkcje państwa wobec
sektora finansowego – doświadczenia praktyczne”. Do zawodów szkolnych OWE zgłosiło
się 695 uczniów z 46 szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko‑pomorskiego.
Zawody I stopnia odbyły się 9 listopada 2016 r. przystąpiły do nich 484 osoby. Zawody
okręgowe II stopnia zaplanowano na dzień 13 stycznia 2017 r.
W pierwszym półroczu 2016 roku odbyły się otwarte seminaria tematyczne m.in. do‑
tyczące tematów bieżących, polityki, ekonomii i finansów. Wśród nich m.in.: otwarte
spotkanie dotyczące powstania Metropolii Bydgoskiej, prelekcje pt. „Usystematyzowane
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podejścia do procesów innowacyjnych w gospodarce na przykładzie Design Thinking
Uniwersytetu Stanforda”, „Bezpieczne finanse seniora”, „Polityka senioralna jako istotny
element polityki społecznej”, „Codzienne życie w Kenii”, „Globalizm, Kapitalizm, Socja‑
lizm pod kątem ekonomii” oraz „Reforma finansów publicznych”.
W maju 2016 r. podpisane zostało porozumienie w sprawie współpracy bydgoskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy. Porozumienie podpisano podczas obchodów Festiwalu Nauki, w którym
uczestniczyła zaproszona przez Prezesa Oddziału – prof. dr. hab. Elżbieta Mączyńska.
Pani Prezes PTE wygłosiła wykład otwarty na temat „Gospodarka nadmiaru versus
gospodarka inkluzywna”.
Kontynuowana była aktualizacja bazy członkowskiej. Członkowie PTE wprowadzeni
zostali do bazy BAZA SODC – zgodnie z zaleceniami Zarządu Krajowego.
Zmianie uległa struktura organizacyjna Oddziału. Likwidacji uległo bowiem Koło
Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Decyzją Zarządu członkowie koła
zostali włączeni w struktury Koła Miejskiego w Bydgoszczy. Opracowana została nowa
strona internetowa Oddziału, która jest czytelniejsza i łatwiejsza w odbiorze.
W dniu 19 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie opłatkowe. Zgodnie w wieloletnią
tradycją zaproszeni na nie zostali aktywnie działający na rzecz towarzystwa członkowie
oraz przedstawiciele podmiotów współpracujących z Oddziałem. Jak co roku, swoją
obecnością zaszczycił nas ksiądz biskup Jan Tyrawa. Spotkanie upłynęło w przyjaznej
atmosferze, którą umilił duet muzyków z Filharmonii Pomorskiej.

Działalność szkoleniowa – działalność sekcji
„Usługi szkoleniowe i eksperckie” oraz „R egionalny
Ośrodek Europejskich Funduszy Strukturalnych
i Inwestycyjnych”
W ramach działalności szkoleniowej bydgoskiego Oddziału w 2016 r. prowadzono
kursy i szkolenia na zlecenie firm i instytucji oraz z otwartego naboru. Podjęto szereg
działań marketingowych, mających na celu promocję działalności szkoleniowej Towa‑
rzystwa, m.in. poprzez:
• bieżące uaktualnianie oferty na stronie internetowej PTE,
• reklamę radiową,
• ogłoszenie reklamowe w prasie lokalnej,
• mailing,
• rozpowszechnianie ulotek podczas organizowanych wydarzeń (np. konferencji; targi
pracy),
• promocję oferty w ramach współpracy na stronach internetowych instytucji part‑
nerskich: LGR Morenka w Charzykowach i WSG w Bydgoszczy.
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Kursy i szkolenia
Łącznie zorganizowano 19 form szkoleniowych dla 216 osób. Wzięło w nich udział
73 mężczyzn i 143 kobiety. Zorganizowano 6 szkoleń w ramach których przeszkolono 100
osób, w tym 71 kobiet i oraz 29 mężczyzn. W 13 zrealizowanych kursach uczestniczyło
44 mężczyzn i 72 kobiety.
Największym zainteresowaniem cieszył się kurs Kasjera walutowo‑złotowego (3 edycje)
oraz szkolenie Przygotowanie wniosku o płatność i sprawozdawczość projektu w systemie
SL2014 (4 edycje). Najwięcej osób uczestniczyło w kursie dla kandydatów na członków
rad nadzorczych – 35 oraz w szkoleniu Pisanie i redagowanie pism urzędowych – 70.
Na zlecenie pracodawców zrealizowano: 3 szkolenia i 2 kursy, pozostałe były prowa‑
dzone w ramach otwartego naboru.
Liczba edycji kursów i szkoleń oraz liczba uczestników w poszczególnych formach
kształcenia
Lp.

Nazwa kursu/szkolenia

Liczba
edycji

Liczba
uczestników

1

Excel poziom podstawowy

1

4

2

Excel poziom średniozaawansowany

2

21

3

Księgowość budżetowa

1

7

4

Kadry i płace

2

17

5

Kasjer walutowo‑złotowy

3

17

6

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu
Państwa

2

35

7

Samodzielny księgowy

1

8

8

Podstawy rachunkowości i księgowości firmy

1

7

9

Przygotowanie wniosku o płatność i sprawozdawczość w systemie
SL2014

4

30

10

Pisanie i redagowanie pism w JST

2

70

19

216

Razem

W 2016 roku zostały ponadto złożone oferty na realizację następujących kursów
i szkoleń:
• MS Excel średniozaawansowany dla EvraFish Sp. z o.o. z miejscowości Brusy,
• Prawo pracy w praktyce dla iQor Global Services Poland sp. z o.o.,
• Znowelizowane prawo pracy dla MARGIZ Sp. z o.o.,
• dla maks. 1100 beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o środki
unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
‑Pomorskiego na lata 2014–2020 złożona oferta w ramach przetargu ogłoszonego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko‑Pomorskiego Wydział Zamówień
Publicznych i Partnerstwa Publiczno‑Prawnego z Torunia
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•

 rzygotowanie wniosku o płatność i sprawozdawczość projektu w systemie SL2014
P
dla Gminy Bolesławiec,
• dla przedstawicieli Rad Decyzyjnych Lokalnych Grup Działania (LGD) działających
na terenie województwa z zakresu funduszy europejskich 2014–2020 oraz szkolenia
z zakresu animacji lokalnej dla pracowników LGD złożona oferta w ramach zapy‑
tania ofertowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego
w Toruniu, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia w Toruniu.
• Analiza finansowa szkolenie dla firmy Atos IT Services Sp. z o.o.,
• Rachunkowość zarządcza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się
w zawodzie technik ekonomista dla powiatu nakielskiego,
• dla Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.,
• Zamówienia publiczne dla Lokalnych Grup Działania działających na terenie woje‑
wództwa kujawsko‑pomorskiego, szkolenie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu,
• ABC biznesu oraz konsultacji z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla
firmy ROS MEDIA w Bydgoszczy.
W roku 2016 planowane jest kontynuowanie naboru na kursy i szkolenia znajdujące
się w stałej ofercie PTE. Oferta zostanie także poszerzona o nowe propozycje, zgodnie
z aktualnym zapotrzebowaniem rynku szkoleniowego. Planowane jest podtrzymanie
dotychczasowej współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami na rzecz których do
tej pory były realizowane kursy/ szkolenia. W celu pozyskania nowych zleceń na usługi
szkoleniowe planuje się uczestnictwo w przetargach na usługi szkoleniowe oraz kiero‑
wanie ofert do firm.
Studia podyplomowe
Efektem współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu jest organizacja
kolejnej edycji studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość, które rozpoczęły
się w roku 2016, a zakończą się w 2017 roku. Uczestniczy w nich 15 słuchaczy.
W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, została opraco‑
wana oferta następujących kierunków studiów podyplomowych:
• Rachunkowość i Podatki od Podstaw,
• Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Europejskimi,
• Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi,
• Controlling i Rachunkowość Zarządcza,
• Kadry i Płace – prawo i praktyka,
• Rachunkowość budżetowa.
W roku 2016 planowane jest kontynuowanie naboru na wyżej wymienione kierunki
studiów.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Bydgoszczy
Lp.

1

Wyszczególnienie

Tabela A
2015

2016

Konferencje

liczba
uczestnicy

3
232

3
195

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–

–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

115
694

138
649

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

3
129

7
96

1
200

1
50

375
756

887
637

2

Publikacje
liczba
(wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny) nakład

3

Konsultacje i doradztwo

4

Ekspertyzy

liczba

–

2

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej) studia podyplomowe

liczba
uczestnicy

liczba 1
liczba 1
uczestnicy 26 uczestnicy 15

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2015

2016

1

Koła

7

6

2

Kluby

2

2

3

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

tak
7

tak
7

4

Inne (proszę podać jakie)
Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

1

1

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

227
4

221
4
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4.

Oddział PTE w Częstochowie

Działalność merytoryczna
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W 2016 r. XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej odbyła się pod hasłem „Państwo
a gospodarka”. Do I etapu OWE przystąpiło 20 szkół, wzięło udział 315 uczniów.
Do II etapu zakwalifikowało się 32 uczniów z 12 szkół. W dniu 8.01.2016 r. odbył
się II etap, do którego przystąpiło 29 osób. Z uwagi na maturę próbną dwóch uczniów
nie przystąpiło do II etapu.
Do zawodów III stopnia (centralnych) zakwalifikowało się 1 uczeń z IX Liceum
Ogólnokształcące im. C.K. Norwida Amgroży Jan, który został finalistą.
Prelekcje – wykłady
W roku sprawozdawczym Oddział zorganizował 3 prelekcje – wykłady szkolenia
na temat:
1. System finansowy prowadzony przez przedstawiciela banku PKO SA O/Częstocho‑
wie
2.	Innowacje a rozwój gospodarczy przez przedstawiciela ośrodka naukowego z Poli‑
techniki Częstochowskiej
3. Nierówność społeczna a rozwój gospodarczy przez finalistę XXIII OWE przez stu‑
denta studiów magisterskich UE we Wrocławiu.
W przygotowanych przez Oddział prelekcjach – wykładach w roku 2016 r. łącznie
uczestniczyło 145 słuchaczy.
Szkolenia ekonomiczne:
•
•
•
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Od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. odbyło się 16 szkoleń o następującej tematyce:
Zasady pracy i obowiązki kasjerów walutowo‑złotowych;
Zasady pracy i obowiązki kasjerów złotowych;
Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pocho
dzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;

4. Oddział PTE w Częstochowie

 orekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z zakładem ubezpieczeń
K
społecznych i urzędem skarbowym;
• Zmiany w zasadach ustalania prawa i wypłacania zasiłków z ubezpieczenia chorobo
wego i wypadkowego wprowadzone od 14.08.2015 r. i 1.01.2016 r.;
• Zmiany w zasadach ustalania obowiązków ubezpieczeń społecznych wykonujących
umowy cywilnoprawne od 1.01.2016 r.;
• Portfel w Telefonie – Innowacyjne metody płatności.
W roku sprawozdawczym 2016 w szkoleniach łącznie udział wzięło 120 słuchaczy.
Byli to pracownicy Urzędów wszystkich stopni, szkół podstawowych, ponadpodsta‑
wowych, spółek, zakładów produkcyjnych i usługowych, a także pracownicy banków
głownie spółdzielczych oraz kantorów wymiany walut. Wśród uczestników szkoleń
odnotowaliśmy dalej zainteresowanie choć sporadyczne pracowników z lombardów
oraz zwiększające się zainteresowanie pośród pracowników naukowych, doktorantów
oraz studentów szkół wyższych.
•

Konferencje naukowe
W roku sprawozdawczym 2016 r. Oddział w Częstochowie zorganizował we współ‑
pracy z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego I Kongres
Młodych Ekonomistów w PTE dla gospodarki polski z tematem przewodnim: Współcze
sne problemy ekonomii – między teorią a praktyką gospodarczą, które było dedykowane
młodym naukowcom, doktorantom i studentom.
W ramach organizacji kongresu przeprowadzone było również szkolenie z zakresu
„Portfel w Telefonie – Innowacyjne metody płatności”.
Działania zorganizowania kongresu naukowego we współpracy dwóch Oddzia‑
łów PTE, tj. Częstochowskiego i Warszawskiego zrodziły się podczas Krajowego Zjazdu
delegatów w Warszawie, gdzie inicjatorem były mgr Małgorzata Romanowska (delegat
z PTE O/Częstochowa) oraz dr Agnieszka Domańska (delegat z PTE O/Warszawa). Dzięki
wysyłkom i staraniom członkom Komitetu Organizacyjnego Kongresu, tj. mgr Małgorzata
Romanowska i dr Renata Stasiak‑Betlejewska, po mimo nie otrzymania dofinansowania
z Funduszu Wyszechradzkiego składanego dwa razy pozyskano dzięki ich wysiłkom
znaczących sponsorów dla kongresu łącząc teorię z praktyką. Organizatorzy uzyskali
Patronat Merytoryczny Kongresu, który objęły prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska –
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, dr hab. Agnieszkę Domańską – Prezes
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału Warszawskiego, Organizację PECSA.
Partnerami medialnymi I Kongresu Młodych Ekonomistów dla gospodarki Polski zgodzili
się zostać Instytut Staszica w Warszawie, Telewizja „Orion” w Częstochowie, „Życie
Częstochowy i Powiatu” a Honorowy Patronat Medialny zgodził się objąć Henryk
Grzonka Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Polskiego Radia Katowice. Starania or‑
ganizatorów zostały docenione przez objęcie Patronatem Kongresu przez Prezesa Pol‑
skiego Towarzystwa Ekonomicznego – prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prof. zw.
dr hab. Maria Nowickiej – Skowron – Rektora Politechniki Częstochowskiej, Prezydent
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Miasta Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk. Sponsorami I Kongresu Młodych Ekono
mistów dla gospodarki Polski zostali: „MASKPOL”, „TEB Edukacja Częstochowa”, MPAY”,
którym organizatorzy w szczególności zawdzięczają realizację wielkiego przedsięwzię‑
cia ogólnoświatowego. Wydarzenia z Kongresu były wyemitowane w lokalnej telewizji
nagranego wywiadu w dniu 20 października 2016 r. z prof. dr hab. Bogdanem Ślusa‑
rzem – Vice‑Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz dr hab. Agnieszką
Domańską – Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału Warszawskiego
dostępnego na stronie internetowej Telewizji „Orion” w Częstochowie. Wywiadu w audycji
w Polskiego Radia Katowice udzielili w programie „Nad Wartą słuchać warto” w cyklu
programów „Porozmawiajmy o ekonomii” wyemitowany w dniu 20 października 2016 r.
od godz. 16.00: dr hab. Agnieszka Domańska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekono‑
micznego Oddziału Warszawskiego i współorganizator I Kongresu Młodych Ekonomistów
dla gospodarki Polski, dr inż. Dariusz Wielgórka – Viceprezes Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego Oddziału w Częstochowie i mgr Małgorzata Romanowska – Sekretarz,
Dyrektor Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Częstochowie, inicjator
i organizator I Kongresu Młodych Ekonomistów dla gospodarki Polski w Częstochowie.
Organizacja takiego przedsięwzięcia była okazją do krzewienie wiedzy ekonomicznej
wśród młodych ludzi z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych. Pozyskany patro‑
nat znaczących instytucji dla gospodarki polskiej przełożył się na duże zainteresowanie
ośrodków naukowych tym wydarzeniem. W I Kongresie Młodych Ekonomistów dla gospo
darki Polski uczestniczyło wielu młodych naukowców reprezentujących krajowe wiodące
ośrodki naukowo‑badawcze między innymi: Uniwersytet Ekonomiczny w Łodzi, Uniwer‑
sytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu, SGH, SGGW, Vistula, Politechnika Częstochowska, Warsaw
School of Economics, UMCS Lublin oraz zagranicznych naukowców z Rumuni – Univer‑
sity of Alba Iulia i University of Cluj Napoca, Słowacji – GG, s.r.o. i Drevarsky Kongres,
Czech – VŠB – Technical University of Ostrava, Węgier – János BÓLYAI Scholarship
of Hungarian Academy of Sciences. Zgodnie z założeniem organizatorów tematyczna
wydarzenia była odzwierciedleniem szerokiego spektrum problemów i zagadnień, które
swym zasięgiem obejmuje Ekonomia, ale jednocześnie prezentowała zainteresowania
badawcze jej uczestników i ich wyniki w postaci zrealizowanych badań, opracowań
i referatów w sposób tematycznie uporządkowany.
Wynikiem organizacji takiego przedsięwzięcia były wydane publikacje naukowe:
I. Online:
1.	Wybrane problemy ekonomiczne i gospodarcze na tle różnych sektorów rynkowych
pod redakcją naukową Mariusz Chudzicki z ISBN Polskim,
2.	Współczesne problemy ekonomii – między teorią a praktyką gospodarczą pod
redakcją naukową Małgorzata Romanowska z ISBN Polskim,
3.	Zbiór prac naukowych. I KONGRES MŁODYCH EKONOMISTÓW W PTE DLA
GOSPODARKI POLSKI Współczesne problemy ekonomii – między teorią a praktyką
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gospodarczą część II pod redakcją naukową Małgorzata Romanowska, Mariusz
Chudzicki z ISBN Polskim,
4.	Materiały pokonferencyjne I KONGRESU MŁODYCH EKONOMISTÓW W PTE
DLA GOSPODARKI POLSKI Współczesne problemy ekonomii – między teorią
a praktyką gospodarczą część III pod redakcją naukową Małgorzata Romanowska
z ISBN Polskim,
II. W formie książkowej:
1.	Microekonomics and Management. Current Problems pod redakcją naukową
Małgorzata Romanowska, Renata Stasiak‑Betlejewska z ISBN Chorwackim
i Polskim,
2.	Zbiór prac naukowych. I KONGRES MŁODYCH EKONOMISTÓW W PTE DLA
GOSPODARKI POLSKI Współczesne problemy ekonomii – między teorią a prak
tyką gospodarczą część I pod redakcją naukową Małgorzata Romanowska, Renata
Stasiak‑Betlejewska z ISBN Chorwackim i Polskim;
Przygotowane publikacje naukowe z ISBN nadanym Oddziałowi w Częstochowie
ukazały się IV kwartale 2016 r., są również dostępne na Bibliotece Narodowej i Uni‑
wersytecie Jagiellońskim oraz Bibliotece Politechnice Częstochowskiej w wersji elek‑
tronicznej online. Wersje książkowe dostępne są we wszystkich bibliotekach zgodnie
z obowiązującymi wytycznymi ISBN. W całym okresie sprawozdawczym łączna liczba
uczestników kongresu osiągnęła choć tyko 100 osób, jest ona satysfakcjonująca zważa‑
jąc na fakt pierwszego wspólnego organizowania przedsięwzięcia wspólnego Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego, tj. Oddziału w Częstochowie i Oddziału Warszawskiego
właśnie tej nowej formy działalności naukowo‑badawczej.
Ekspertyzy dla sądów
W 2016 roku członkowie O/PTE – (dr inż. Mariusz Chudzicki, dr inż. Dariusz Wiel‑
górka, mgr Ewa Wers, mgr Katarzyna Socha, mgr Małgorzata Romanowska) eksperci
w dziedzinie ekonomii, finansów i rachunkowości sporządzili 3 ekspertyzy dla Sądu
Rejonowego w Bydgoszczy III Wydział Karnego i I Wydział Cywilny.

Struktura organizacyjna Oddziału PTE
W roku sprawozdawczym 2016 ilość Kół w stosunku do roku poprzedniego nie
uległa dużym zmianom, jakie były spowodowane rezygnacjami biernych członków
w latach poprzednich O/PTE i utrzymywała się na poziomie 1, w tym Koło Terenowe,
jako największe zrzeszające Członków PTE z Instytucji i Uczelni, w których nigdy Kół
PTE nie było.
W 2016 roku Zarząd czynił starania w zakresie pozyskania nowych członków PTE
dla Oddziału i tym samym w poczet nowych Członków przyjęliśmy 4 osoby.
Liczba członków PTE w naszym Oddziale za 2016 rok choć zwiększyła się w sto‑
sunku do poprzedniego roku o 4 osoby osiągała na koniec roku stan 65 osób. Powodem
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zmniejszającej się ilości Członków była śmierć min. wieloletniego Członka Oddziału
śp. Wacława Mizerskiego oraz rezygnację 2 członów z uwagi na przewlekłe choroby
uniemożliwiające działanie w naszych strukturach.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Częstochowie
Lp.

2015

2016

Konferencje

liczba
uczestnicy

3
61

1
100

Seminaria naukowe (bez seminariów
szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–

–

Szkolenia i kursy (w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

20
87

14
120

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

3
126

2
145

2

Publikacje (wyłącznie książki i czasopisma, w tym
biuletyny)

liczba
nakład

–

5
80

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

1
2

5
5

4

Ekspertyzy

liczba

2

3

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

6

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

–

–

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2015

2016

1

Koła

1

1

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

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

–

–

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

65
–

66
–
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5.

Oddział PTE w Gdańsku

Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
Odczyty
W roku 2016 odbył się w dwóch turach wykład dla finalistów etapu okręgowego XXX
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nt. „Państwo a gospodarka”.
W wykładzie wzięło udział 29 uczniów, wykład prowadzili dr hab. Beata Majecka
oraz dr hab. Andrzej Letkiewicz.
Seminaria /konferencje
W 2017roku odbyły się 3 edycje konferencji nt. „Zachowania rynkowe przedsiębiorstw
w teorii i praktyce gospodarczej” zorganizowane przez Klub Młodego Ekonomisty.
W trakcie konferencji zaprezentowano w sumie 5 artykułów na następujące tematy:
• prof.UG dr hab. Beata Majecka – „Zachowania rynkowe przedsiębiorstw. Istota,
przejawy, uwarunkowania”,
• mgr Małgorzata Jarocka – „Zmiany potrzeb konsumenckich jako determinanta
zachowań przedsiębiorstw branży jubilerskiej”,
• dr Ewa Ignaciuk – „Umowy cywilnoprawne a bezpieczeństwo podmiotów rynku
pracy”
• prof. UG dr hab. Hanna Klimek, dr Janusz Dąbrowski, mgr Beata Szymanowska –
„Strategia rozwoju jako instrument kształtowania rynkowych zachowań portu mor‑
skiego w Gdyni”,
• dr Joanna Fryca‑Knop, mgr Beata Szymanowska – „Wpływ endogenicznych czynników
innowacyjności na zachowania rynkowe podmiotów sektora usług rynkowych
Ogółem w seminariach/konferencjach wzięło udział łącznie ok. 61 osób – przedstawi‑
cieli przedsiębiorstw, instytucji i urzędów oraz członkowie Zarządu PTE w Gdańsku.
Ekspertyzy
W okresie sprawozdawczym nie została zrealizowana żadna ekspertyza.
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Inna działalność
14 grudnia 2016 r. w siedzibie PTE w Gdańsku odbyła się uroczystość z okazji jubi‑
leuszu 20‑lecia działalności społecznej na rzecz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
prof. dr hab. Danuty Rucińskiej. Uroczystość była połączona z wręczeniem Pani Profesor
Złotej Odznaki Honorowej PTE z Wieńcem. W uroczystości wzięli udział członkowie
Zarządu oraz zaproszeni goście, w sumie około 30 osób.
W dniu 30.05 2016r. przeprowadzono w PTE Oddział w Gdańsku audit certyfikacji
na zgodność z normą PN‑EN ISO 9001:2009.
Audit potwierdził, iż wdrożony system zarządzania jakością jest utrzymywany,
weryfikowany i doskonalony oraz spełnia wymagania międzynarodowej normy PN‑E‑
NISO 9001:2009.

Działalność szkoleniowa
Tematyka oferowanych i prowadzonych przez PTE Oddział w Gdańsku kursów
i szkoleń:
• finanse, księgowość, podatki
–	obsługa księgowych programów informatycznych,, samodzielny księgowy, fak‑
turowanie,
• marketing, sprzedaż:
–	profesjonalny pracownik obsługi klienta, nowoczesny handlowiec/sprzedawca,
• kadry, ubezpieczenia społeczne, prawo pracy
–	specjalista ds. kadrowo‑płacowych (m.in. szkolenie z zatrudnieniem), zarządzanie
personelem, nowoczesny sekretariat, pracownik administracyjno‑biurowy, prawo
pracy,
• komputerowe
–	excel, access, obsługa programu Płatnik, Symfonia, kosztorysowania, doskonalące
z zakresu obsługi pakietów biurowych – MS Word, MS Excel oraz MS Excel –
poziom zaawansowany, szkolenia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych,
np. ECDL
• ochrona pracy
–	BHP dla pracodawców, kadry kierowniczej, służb BHP, administracji, ocena
ryzyka zawodowego, metody instruktażu stanowiskowego, udzielanie pierwszej
pomocy, BHP dla stanowisk medycznych.
• inne
–	informacja publiczna, gospodarka magazynowa z elementami logistyki, ABC
przedsiębiorczości, pedagogiczny, kasjer walutowo‑złotowy, kasjer sprzedawca,
obsługa kas fiskalnych, zarzadzanie rozwojem firmy, spedytor krajowy i między‑
narodowy, handel internetowy, programista PHP, front‑end developer.
Szkolenia organizowane są w różnych formach:
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•

t zw. szkolenia „otwarte” – skierowane do odbiorców indywidualnych. W roku spra‑
wozdawczym podjęto działania promocyjne w social media przy równoczesnym roz‑
szerzeniu oferty tego typu szkoleń. Efektem tych działań jest wzrost zainteresowania
szkoleniami otwartymi.
• szkolenia na zamówienie firm – realizowane wg indywidualnych programów opra‑
cowanych zgodnie z konkretnymi potrzebami firmy i jej specyfiką. W roku sprawoz‑
dawczym zrealizowano m. in szkolenia zamknięte dla:
–	pracowników NBP nt. Trudne rozmowy z pracownikami oraz specjalistyczne
szkolenie z zakresu kadr,
–	pracowników m.in. Lasów Państwowych, Jeppesen Poland Boeing Company,
ENERGA, ThyssenKrupp, szkolenia w obszarze prawa pracy,
–	pracowników Sądu Rejonowego w zakresie kadr i wynagrodzeń,
–	dla pracowników GDDKiA, z dla pracowników medycznych i niemedycznych
Szpitala Copernicus – Szpital Wojewódzki, Straży Miejskiej, Gdańskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych – szkolenia z zakresu problematyki ochrony
pracy.
• szkolenia przygotowywane wg kryteriów ogłaszanych przetargów, przeważnie przez
Powiatowe Urzędy Pracy, stanowiły w roku sprawozdawczym większość zrealizowa‑
nych przez Oddział szkoleń.
• nowością w ofercie szkoleniowej Oddziału są seminaria eksperckie – spotkania
seminaryjne ze specjalistami, dotyczące najczęściej zmian w przepisach (ostatnie
zrealizowane – Zmiany w prawie pracy 2016 i 2017).
Podjęte działania w celu wzmocnienia jakości i podniesienia prestiżu realizowanych
do tej pory szkoleń:
• poszerzenie bazy trenerskiej, stworzenie jednolitego wzoru oferty, usystematyzowa‑
nie informacji o ofercie na stronie WWW oraz poszerzenie oferty o nowe szkolenia
i zasięg oddziaływania,
• stałe uzupełnianie bazy klientów – zebranie danych kontaktowych uczestników kursu
z ostatnich lat, stworzenie systemu CRM (Sales Menago)
• zwiększenie zasobów personalnych działu szkoleń, w celu wsparcia działań admini‑
stracyjnych i marketingowych,
• social media – zaprojektowanie i prowadzenie regularnych działań promocyjnych
poprzez różne kanały – m.in. Google (AdWords z wykorzystaniem Google Anali‑
tics – kampanie reklamowe, słowa kluczowe;), Facebook – tworzenie ofert, kampanii,
promocji ukierunkowanych na dotarcie do szerszego grona odbiorców;
• stały monitoring rynku szkoleniowego, badanie potrzeb i popytu na konkretne
szkolenia.
W roku 2016 zorganizowano 75 jednostek szkoleniowych i kursowych (59 i 16), na
których przeszkolono ogółem 1 977osób.
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R ealizacja projektów
W roku sprawozdawczym Oddział w Gdańsku nie realizował żadnego projektu.

Działalność wydawnicza
w ramach prowadzonej działalności szkoleniowej działalność wydawnicza obejmowała
standardowe publikacje materiałów szkoleniowych, będących materiałami pomocniczymi
do prowadzonych przez Oddział kursów. Do każdego kursu są przygotowywane materiały
szkoleniowe w formie prezentacji, zadań i przykładów. Mają one charakter wewnętrzny,
występują jako materiały szkoleniowe prowadzonych kursów.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W roku sprawozdawczym 2016 została zakończona XXIX edycja Olimpiady oraz
rozpoczęła się kolejna XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej..
Jak co roku w styczniu 2016 r. w salach Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekono‑
micznego odbyły się zawody okręgowe II stopnia XXIX edycji OWE, w których uczest‑
niczyło 74 uczniów z 16 szkół woj. pomorskiego. Do zawodów szczebla centralnego /
III stopnia/ zakwalifikowało się 7 uczniów z 3 szkół. Natomiast do grona laureatów
zakwalifikował się z okręgu pomorskiego Tomasz Kanas z III LO w Gdyni. W maju, przy
okazji posiedzenia Zarządu została zorganizowana uroczystość podsumowującą XXIX
edycję wraz z wręczeniem nagród i listów gratulacyjnych dla laureata i opiekuna. Nagrody
pieniężne sponsorowała firma Spedycja Międzynarodowa Agroland sp. z o.o.
We wrześniu 2016 r. roku rozpoczęła się kolejna, XXX edycja OWE pod hasłem
przewodnim „Państwo a gospodarka”. Patronat honorowy nad Olimpiadą objął prezes
NBP prof. Adam Glapiński. W okręgu pomorskim do udziału w I etapie przystąpiło 620
uczniów z 52 szkół. Liczba zgłoszonych była dużo wyższa – 1009 osób z 53 szkół.
Komisja zakwalifikowała do II etapu 62 uczniów (59 uczniów wzięło udział) z 16
szkół. Dla młodzieży tej zostały zorganizowane 20 grudnia, przed II etapem, wykłady
prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego – dr hab. Beatę
Majecką i dr hab. Andrzeja Letkiewicza.

Konkursy
Konkurs im. Lucjana Hofmana na Najlepszą Pracę M agisterską.
W 2016 roku odbyła się XX edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską. Na kon‑
kurs wpłynęły prace z Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Ekonomiczny, Wyższej Szkoły
Bankowej, Akademii Morskiej i Politechniki Gdańskiej.
Konkurs na stałe zapisał się w kalendarzu przedsięwzięć statutowych realizowanych
przez Towarzystwo.
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Konkurs na Najlepszą Pracę Licencjacką o Nagrodę Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku.
W roku sprawozdawczym ogłoszono kolejną, XIII edycję konkursu na najlepszą
pracę licencjacką. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie poświęcone pro‑
blematyce ekonomicznej, które stanowiły przedmiot egzaminu w uczelniach publicznych
i niepublicznych z terenu woj. pomorskiego. W roku sprawozdawczym wpłynęły prace
z Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania, Wyższej Szkoły
Zarządzania w Gdańsku i Akademii Marynarki Wojennej.
Uroczystość zakończenia aktualnych edycji konkursów wraz z rozdaniem nagród
odbędzie się na marcowym posiedzeniu Zarządu 2017 r.
Podobnie jak ubiegła edycja konkursów, w 2016 r.roku Konkursy zostały objęte ho‑
norowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta
Gdańska. Wyłącznym partnerem aktualnych edycji konkursów jest Przedsiębiorstwo
Przewozu Towarów PKS Gdańsk – Oliwa SA a patronatem medialnym objęło Wydaw‑
nictwo Pomorskie oraz Pomorskie.eu.

Inne formy działalności
Współpraca z instytucjami, organizacjami, władzami samorządowymi.
Kontynuowana jest współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy, Urzędem Marszał‑
kowskim i Urzędem Miejskim w Gdańsku, współpraca sprowadza się przede wszystkim
do organizacji konkursów na najlepsza pracę magisterską i licencjacką a także realizacji
działalności szkoleniowej poprzez organizację kursów o charakterze przekwalifikowującym
i doskonalącym zawodowo adresowanych do osób poszukujących pracy.
W dalszym ciągu kontynuowana jest współpraca z Uniwersytetem Gdańskim,
a w szczególności z Wydziałem Ekonomicznym:
• Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku objęło honorowym patrona‑
tem czasopismo naukowe „International Business and Global Economy” publikowane
przez Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Czasopismo poświęcone jest problemom współczesnej gospodarki światowej. Pre‑
zentowana tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju rynku międzynarodo‑
wego, organizacji i zarządzania procesami gospodarczymi oraz funkcjonowania rynków
finansowych.
Na „International Business and Global Economy” składają się artykuły naukowe pra‑
cowników naukowych Instytutu Handlu Zagranicznego oraz autorów reprezentujących
wiele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Intencją redakcji jest otwartość na
artykuły naukowe prezentujące wyniki badań mieszczące się w tematyce czasopisma.
• Ponadto Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku objęło honorowym
patronatem dofinansowując publikację pod redakcją prof. Krzysztofa Szałuckiego nt
„Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień
teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw”.
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Publikacja wydana będzie w I kwartale 2017 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego.
Posiedzenia Zarządu Oddziału i jego Prezydium
W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Prezydium Zarządu i 4 posie‑
dzenia Zarządu.
Podejmowana tematyka na posiedzeniach:
1. plany merytoryczne i finansowe realizowane przez biuro, sprawy kadrowo
‑organizacyjne,
2.	problemy związane z funkcjonowaniem Domu Ekonomistów,
3.	działalność Klubu Młodego Ekonomisty,
4.	kalendarz spotkań, konferencji i seminariów,
5.	konkursy prac magisterskich i licencjackich oraz Olimpiada Wiedzy Ekonomicz‑
nej,
6.	funkcjonowanie i sytuacja prawna Domu Ekonomistów, problemy związane z utrzy‑
maniem Domu Ekonomistów:
• malejące przychody z najmu pomieszczeń biurowych, które nie pokrywają rosnących
kosztów funkcjonowania DE (podatki, opłaty, media) oraz koniecznych remontów
i napraw,
• skomplikowana sytuacja prawna DE i użytkowania jego części przez pozostałe
podmioty‑Muzeum Historyczne, Gmina Miasta Gdańsk, a pośrednio najemcę piw‑
nic,
• pogłębiające się problemy dotyczące:
–	stanu technicznego budynku (stare, mało efektywne instalacje wodociągowe, elek‑
tryczne, cieplne) wymagające bieżących stałych napraw, lub wręcz wymiany,
–	wysokich kosztów opłat za media, podatków, konieczności poddania się rygorom
konserwatorskim,
• braku możliwości parkowania i dojazdu do siedziby,
• mało funkcjonalnego układu budynku i pomieszczeń w kontekście możliwości
najmu,
• braku możliwości pełnego wykorzystania sal szkoleniowych z uwagi na malejącą
działalność szkoleniową odbywającą się w Domu Ekonomistów,
• niskich parametrów jakości sal szkoleniowych wymagających kapitalnego remontu
i nakładów na wyposażenie.
W 2016 r. dokonano wydatków na DE w zakresie:
• remontów typu eksploatacyjnego, przede wszystkim bieżące naprawy i konserwacja
instalacji hydraulicznych i elektrycznych oraz innego wyposażenia,
• ze względu na bezpieczeństwo pożarowe dokonano wymiany kolejnej rozdzielni
elektrycznej na I piętrze,
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•

z ainstalowano na parterze system telewizji przemysłowej w celu monitoringu wejść
do DE, w szczególności po godzinach pracy pracowników PTE Oddział w Gdań‑
sku,
zainstalowano nowy hydrant ppoż. wraz z oprzyrządowaniem,
zlecono specjalistycznemu serwisowi mycie świetlika dachowego,
dokonano wymiany umywalek wraz z armaturą i blatami w dwóch toaletach.

•
•
•

K lub Młodego Ekonomisty
Przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Gdańsku działa Klub Młodego Eko‑
nomisty. Jego członkami są młodzi naukowcy trójmiejskich uczelni, laureaci Olimpiad
Wiedzy Ekonomicznej i Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską, oraz młodzi człon‑
kowie PTE w Gdańsku. Z inicjatywy Klubu organizowane są konferencje oraz wydawane
publikacje.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Gdańsku
Lp.

2015

2016

Konferencje

liczba
uczestnicy

4
218

3
61

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–

–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

72
1159

75
1977

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

1
58

1
29

2

Publikacje
(wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

1
100

–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–

–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

6

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

1

Wyszczególnienie

Tabela A

–

–
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2015

2016

Koła

1

1

2

Kluby

–

–

3

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

–

–

1

Wyszczególnienie

Tabela B

4

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

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

28

–

–

156
0

162
0

6. Oddział PTE w Gliwicach

6.

Oddział PTE w Gliwicach

Działalność organizacyjna
W 2016 roku odbyły 4 posiedzenia członków Zarządu. Tematem głównym i nad‑
rzędnym obrad była trudna sytuacja ekonomiczno‑finansowa Oddziału oraz perspek‑
tywa dalszego funkcjonowania PTE w Gliwicach. Prace Zarządu koncentrowały się na
konsekwentnym dążeniu do osiągnięcia założonego celu – racjonalizacja kosztów, pod‑
niesienie efektywności ekonomicznej i kontynuowanie działalności Oddziału Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego w Gliwicach.
W roku 2015 rozpoczęto, a w 2016 kontynuowano optymalizację kluczowych kosztów
działalności Oddziału takich jak: koszty zatrudnienia, koszty administracyjne, energii,
telekomunikacyjne, reklamy i inne. Ostatnim etapem było podjęcie decyzji w zakresie
redukcji kosztów wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Zwycięstwa 47, o pow. 243 m2 –
stanowiącego siedzibę PTE od 2000 roku.
Zarząd w sytuacji konieczności rezygnacji z obecnie zajmowanego lokalu, stosu‑
jąc się do postanowień uchwały przyjętej na VII Zjeździe Oddziału PTE w Gliwicach
(10.04.2015 r.), zwołał Nadzwyczajne Zebranie Członków PTE. W dniu 26.04.2016 r.
została podjęta decyzja o rozwiązaniu umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Zwy‑
cięstwa 47. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi.
W czasie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu trwały
prace przygotowawcze do przeprowadzki. Powołane Komisje likwidacyjne zajmowały
się sprzedażą, likwidacją mebli biurowych i sprzętu.
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 27.06.2016 r. podjęta została decyzja o wynajęciu
lokalu użytkowego położonego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 13, składającego się
z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 70 m2 (sala wykładowa – 32,50 m2 i biuro –
24,5 m2, pomieszczenie gospodarcze –13 m2), usytuowanych na III piętrze budynku.
Lokal wynajęto z dniem 1.08.2016 r.
W okresie sierpień wrzesień trwały prace związane z organizację biura i na bieżąco
przygotowawcze z organizacją szkoleń.
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Podjęte działania przełożyły się na racjonalizację kosztów, a w konsekwencji na
stabilizację finansową i perspektywę kontynuowania działalności Oddziału PTE w Gli‑
wicach.

Koła i członkowie PTE
Według stanu na dzień 31.12.2016 r. w Kołach PTE zrzeszonych jest 65 członków
zwyczajnych.
Struktura organizacyjna Oddziału – członkowie:
Lp.

Wyszczególnienie

2015

2016

1

Koła

3

3

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

–

–

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

65
0

65
0

Działalność statutowa
W 2016 roku z uwagi na trudności finansowe i lokalowe Zarząd tylko częściowo
zrealizował zaplanowane działania mające na celu popularyzację wiedzy ekonomicznej,
społecznej.
W dniu 21.03.2016 r.w siedzibie PTE odbyło się spotkanie dyskusyjne z udziałem
Posłanki Marty Golbik (.NOWOCZESNA) – która w Sejmie VII kadencji zasiada w Ko‑
misji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji do spraw
Unii Europejskiej. Tematem spotkania było „O sejmowych doświadczeniach”. W dyskusji
uczestniczyło 10 osób.
Dr Fryderyk Kabsa przygotowuje ucznia II klasy V LO w Gliwicach do udziału
w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej – edycja 2016/2017. Uczeń korzystał także z Biu‑
letynów, podręczników wydawnictwa Zarządu Krajowego.

Działalność szkoleniowa
Zadania statutowe w dziedzinie edukacji ekonomicznej, podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i kształcenia ustawicznego realizowane były w ramach działalności niepu‑
blicznej placówki Regionalnego Ośrodka Szkolenia Ekonomicznego.
Ośrodek posiada akredytację w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych przyznaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
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W 2016 roku zorganizowano 13 kursów na których przeszkolono 93 osoby oraz 9
szkoleń jednodniowych w których uczestniczyło 100 osób.
Tematyka organizowanych szkoleń była dostosowywana do potrzeb rynku. Wpro‑
wadzono nowe tematy szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych, rozszerzono
tematykę szkoleń kadrowych.
Organizowane były szkolenia jedno lub dwudniowe i dotyczyły głównie zmian w prze‑
pisach podatkowych, prawa pracy, ZUS, wynagrodzeń. Inne to kursy z rachunkowości
o różnym stopniu zaawansowania, kadrowo‑płacowe, kasjera walutowo‑złotówkowego
oraz komputerowe.
W ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach” zorganizowano kurs „Rachunkowość
‑księgowość‑komputer” i przeszkolono 14 osób.
Szkolenia zorganizowane w 2016 roku
Lp.

Temat szkolenia

Liczba
kursów

Liczba
uczestników

I. Kursy
1.

Rachunkowość I st. – dla początkujących

3

24

2.

Rachunkowość II st. – dla zaawansowanych

2

18

3.

Rachunkowość‑księgowość‑komputer

1

14

4.

Specjalista kadrowo‑płacowy + Płatnik

2

20

5.

Kasjer złotówkowo‑walutowy

3

7

6.

FK Symfonia

1

5

7.

Płace – zasady naliczania od podstaw + Płatnik

1

5

8.

Razem kursy

13

93

II. Seminaria
1.

Zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem oraz zawieranie
umów o pracę po zmianach w przepisach 2016 r.

1

5

2.

Podatkowe zamknięcie roku 2015‑CIT, PIT i VAT oraz planowane zmiany
w 2016 r.

2

23

3.

Jednolity Plik Kontrolny

3

31

4.

Rachunkowość prac badawczo‑rozwojowych

1

10

5.

Ewidencja środków trwałych w wojskowej jednostce budżetowej

1

20

6.

Sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2016

1

11

7.

Razem seminaria

9

100

22

193

Ogółem
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Inne formy działalności
Współpraca z instytucjami, organizacjami
W 2016 roku kontynuowano współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy, Politech‑
niką Śląską w Gliwicach, Śląską Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach,
Fundacją Rozwoju Lokalnego w Knurowie oraz Gliwicką Organizacją Pozarządową.
Agencja zatrudnienia
W okresie sprawozdawczym, zarejestrowano 6 osób poszukujących pracę. Za po‑
średnictwem PTE zatrudnienie na umowę o pracę podjęły 2 osoby, w tym główna
księgowa.
Pracodawcy zamieszczają oferty pracy na naszej stronie www.ptegliwice.pl lub bez‑
pośrednio kontaktują się z Biurem PTE zgłaszając zapotrzebowanie na pracowników.
Oferty udostępniane są wszystkim osobom zainteresowanym.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Gliwicach
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela A
2015

2016

Konferencje

liczba
uczestnicy

–

–

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

1
11

–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

17
203

23
193

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

–

1
10

2

Publikacje
(wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–

–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–

–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

6

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

1
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2015

2016

Koła

3

3

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

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

tak

tak

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

65
0

65
0

1

Wyszczególnienie

Tabela B
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7.

Oddział PTE w K atowicach

Działalność statutowa Oddziału w 2016 roku
a) 9 marca 2016 r., Partner: KSSE S.A. Spotkanie przed III etapem dla finalistów olim‑
piady. Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
b)	31 marca 2016 r., Partner: ArcelorMittal Poland S.A. „Zarządzanie zespołem jako
jedna z umiejętności menedżerskich w biznesie”. Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach.
c)	27 kwietnia 2016 r. Spotkanie podsumowujące XXIX olimpiadę dla 2 laureatów i 4
finalistów XXIX olimpiady oraz ich opiekunów. Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach.
d)	29 kwietnia 2016 r., Partner: Węglokoks S.A.”Zarządzanie sobą i priorytetami, czyli
jak efektywniej pracować bez marnowania czasu i bez stresu”. Miejsce: Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach.
e)	8 czerwca 2016 r., Partner: Węglokoks S.A. „Asertywność w praktyce zawodowej”.
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
f)	13 grudnia 2016 r., Partner: ArcelorMittal Poland S.A. Spotkanie z uczniami i na‑
uczycielami w ramach XXX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem
„Państwo a gospodarka”. Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Działalność szkoleniowa Oddziału w 2016 roku
Centrum Szkoleń i Studiów PTE w Katowicach w roku 2016 – prowadziło działalność
szkoleniową w tematycznie ograniczonym stopniu. Ograniczenie było efektem opraco‑
wywania nowej tematyki szkoleniowej, która wprowadzona została 7 listopada 2016 r.

Działalność doradcza /ekspercka Oddziału w 2016 roku
a)	Obróbka statystyczna materiału badawczego dla indywidualnego projektu badawczego
pt.” Wpływ orientacji strategicznej organizacji na efektywność jej funkcjonowania
34
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na przykładzie publicznych podmiotów leczniczych.”. Zamawiający: Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach.
b)	Aktualizacja wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej
w Bytomiu przy ul. Pszczelej. Zamawiający: Fundusz Górnośląski S.A.
c)	Wycena nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Li‑
gockiej. Zamawiający: Fundusz Górnośląski S.A.

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
„Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”
8 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego Budynek F
w Katowicach przy ulicy Bogucickiej do zawodów okręgowych przystąpiło 46 uczniów
z 25 szkół ponadgimnazjalnych z okręgu katowickiego.
Każdy uczestnik zawodów okręgowych oraz ich opiekunowie otrzymali nieodpłatnie
egzemplarz książki pn. „Droga do Teraz” autorstwa Grzegorza W. Kołodki
21 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Jury Komitetu Okręgowego OWE w Ka‑
towicach, na którym sporządzono wykaz z ocenami po uprzednim sprawdzeniu prac 46
zawodników biorących udział w etapie okręgowym XXIX OWE.
W obecnej XXIX tak, jak i poprzedniej olimpiadzie po sprawdzeniu prac zawod‑
ników przez jury Komitetu Okręgowego w Katowicach w dniu 21 stycznia 2016 roku
wytypowano 6 uczniów do III etapu.
Komitet Główny OWE wytypował: 6 finalistów z 4 szkół ponadgimnazjalnych z okręgu
katowickiego do zawodów centralnych XXIX olimpiady:
1.	Marcina Mrowca – Zespół Szkół Ekonomiczno‑Gastronomiczny w Żywcu
2.	Dominika Uchnasta – III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Ka‑
towicach
3.	Pawła Brachaczka – I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczy‑
nie
4.	Patryka Olszewskiego – III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Ka‑
towicach
5.	Karolinę Kręcioch – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych – V Liceum B‑B
6.	Mateusza Szafarza – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gliwicach
W dniu 9 marca 2016 r. odbyły się warsztaty seminaryjne dla 6 finalistów zakwalifi‑
kowanych do zawodów centralnych XXIX olimpiady oraz ich opiekunów
W dniach 2 i 3 kwietnia 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo‑Wypoczynkowym Explo‑
ris w Serocku odbyły się zawody centralne XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Laureatami zawodów centralnych XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z okręgu
katowickiego zostali:
• Dominik Uchnast – III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kato‑
wicach, 23 miejsce w kraju
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•

 aweł Brachaczek – I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, 24 miejsce
P
w skali kraju
W dniu 27 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie podsumowujące XXIX olimpiadę
dla 2 laureatów i 4 finalistów XXIX olimpiady oraz ich opiekunów.

XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
„Państwo a gospodarka”
W miesiącu wrześniu 2016 r. jak co roku Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Eko‑
nomicznej rozesłał drogą pocztową do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu
katowickiego materiały związane z organizacją i przygotowaniem XXX OWE na rok
szkolny 2016/2017.
9 listopada 2016 r. o godz. 9°° w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski
rozpoczął się I etap (szkolny) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Z okręgu katowickiego do zawodów przystąpiło 447 uczniów z 70 szkół ponad gim‑
nazjalnych.
Po sprawdzeniu nadesłanych jury Komitetu Okręgowego z okręgu katowickiego
wytypowało 55 uczniów z 22 szkół ponadgimnazjalnych do II etapu XXX olimpiady
(okręgowy).
13 grudnia 2016 r., Partner: ArcelorMittal Poland S.A. odbyło się spotkanie z uczniami
i nauczycielami w ramach XXX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem
„Państwo a gospodarka”. Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
13 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego Budynek F
w Katowicach przy ulicy Bogucickiej do zawodów okręgowych przystąpiło 46 uczniów
z 23 szkół ponadgimnazjalnych z okręgu katowickiego.

Prace organów statutowych Oddziału w 2016 roku
Zarząd Oddziału

•
•
•
•
•
•
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Terminy zebrań: 21 stycznia, 28 kwietnia 2016 roku
Porządek zebrań obejmował:
omówienie działalności Oddziału za rok 2015 wraz z analizą finansową,
prezentacja planu działania dla funkcjonowania Oddziału,
działania restrukturyzacyjne,
omówienie sprawozdawczości za rok 2015 z uwzględnieniem sprawozdania finan‑
sowego,
podjęcie uchwał w sprawie przekazania sprawozdań za rok 2015 do Komisji Rewi‑
zyjnej,
sprawy bieżące i wniesione wnioski.

7. Oddział PTE w Katowicach

Komisja R ewizyjna

•
•
•
•
•
•

Terminy zebrań: 25 lutego, 9 marca, 1 czerwca, 22 września 2016 roku.
Dodatkowo odbywały się spotkania nieformalne w lutym, marcu i kwietniu.
Porządek zebrań obejmował:
zapoznanie się z sytuacją finansową Oddziału za 2015 rok,
zapoznanie się z zagadnieniami omawianymi na zebraniu Zarządu, jakie miało miejsce
w styczniu 2016 r.,
zapoznanie się ze strukturą przychodów i kosztów Oddziału,
zapoznanie się z przyjętym sposobem kalkulacji szkoleń i spotkań statutowych,
zapoznanie się z efektami działalności szkoleniowej, statutowej,
zapoznanie się z sytuacją finansową w kolejnych okresach sprawozdawczych 2016 r.
wraz z bieżącą sytuacją Oddziału.

Stan organizacyjny Oddziału w 2016 roku
W roku sprawozdawczym odnotowano spadek zainteresowania przynależnością do
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Na koniec roku sprawozdawczego w Oddziale
po kolejnych aktualizacjach stanu faktycznego zarejestrowanych jest 127 członków fi‑
zycznych.
Siedziba i Biuro Oddziału
Siedziba Oddziału PTE w Katowicach mieści się w budynku Uniwersytetu Ekono‑
micznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3D/2.
Skład Osobowy Biura Zarządu Oddziału PTE K atowice:
•
•

 yrektor Biura (pełny etat)
d
  pracownik do obsługi Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i pomocy księgowej (umowa
zlecenie).
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Katowice
Lp.

2015

2016

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy

8
185

5
150

Spotkania statutowe
(bez seminariów szkoleniowych)

a) liczba
b) uczestnicy

7
75

3
22

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

a) liczba
b) uczestnicy

8
48

2
20

Odczyty i prelekcje

a) liczba
b) uczestnicy

–
–

4
49

2

Publikacje
(wyłącznie książki i czasopisma w tym biuletyny)

a) liczba
b) nakład

–
–

–
–

3

Konsultacje i doradztwo

a) liczba
b) uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

a) liczba

2

3

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

– liczba szkół
– liczba uczestników
– liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

476
46
6

447
46
3

1

5

6

Wyszczególnienie

Tabela A

Inne (nie uwzględnione powyżej)
•  Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
– uczestnicy:
I etap
II etap
finaliści

Struktura organizacyjna
Lp.

Tabela B
2015

2016

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

1

Wyszczególnienie

4

Inne (proszę podać jakie)

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający
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–

–

141
7

127
6

8. Oddział PTE w Kielcach

8.

Oddział PTE w K ielcach

Zarząd Oddziału w Kielcach w roku 2016 zgodnie z planem prowadził działalność
edukacyjną i szkoleniową. Wiele uwagi poświęcano organizacji Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej. Z okręgu świętokrzyskiego do grona finalistów edycji 2016/2017 weszło
dwóch uczniów.
W Banku Spółdzielczym w Kielcach odbyła się w czerwcu 2016 roku uroczystość
wręczenia nagród 10 najlepszym olimpijczykom z listy województwa świętokrzyskiego.
Nagrodzono też opiekunów i członków Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Eko‑
nomicznej. Celem dokształcania nauczycieli – opiekunów zapraszani są oni na seminaria
PTE prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podczas
przeprowadzania II etapu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wręczono nauczycielom –
opiekunom uczniów przygotowujących się do Olimpiady złotą i srebrne odznaki PTE.
Oddział zorganizował konferencję naukową wspólnie z Uniwersytetem Jana Kocha‑
nowskiego w Kielcach. W ramach konferencji zaprezentowano monografię pt. Leksykon
Społecznej Gospodarki Rynkowej. Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce, wydana
wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Jest to dzieło 30 autorów, głownie
uczestników seminariów we Vlotho. Oddział prowadzi comiesięczne seminaria o tematyce
ekonomicznej, odbywają się w salach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Oddział jeszcze
nie posiada numerów ISBN, więc publikacje pracowników Oddziału są afiliowane przez
inne instytucje. Pracownicy Oddziału aktywnie współpracowali z innymi Oddziałami,
m.in. brali udział w konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi prezesa Zarządu
Oddziału PTE w Krakowie prof. Andrzeja Pruska. Pracownicy Oddziału brali udział
w pracach gremiów centralnych PTE, w tym w Prezydium Zarządu Krajowego PTE,
w Komitecie Głównym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz Komisji Rewizyjnej
Zarządu Krajowego PTE. Troje członków Oddziału brało udział w Międzynarodowym
Seminarium organizowanym przez Fundację L. Erharda i Zarząd Krajowy PTE. Semi‑
narium odbyło się we Vlotho w Niemczech. Podczas tego seminarium przedstawiciele
Oddziału w Kielcach podjęli inicjatywę opracowania II wydania Leksykonu Społecznej
Gospodarki Rynkowej. Termin wydania – lipiec 2017 r.
Przy Oddziale powołano na wniosek grupy założycielskiej z Piotrkowa Trybunal‑
skiego zamiejscowe Koło w Piotrkowie Trybunalskim przy Oddziale w Kielcach. Forum:
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Kielecka Szkoła Instytucjonalna w Zarządzaniu kontynuowała swą działalność w roku
2016. Forum organizuje platformę wymiany myśli i doświadczeń związanych z koncepcją
instytucjonalności w gospodarce.
Oddział w Kielcach zachowuje stabilność finansową należycie rozliczając się ze
zobowiązań.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Kielcach
Lp.

Tabela A
2015

2016

Konferencje

liczba
uczestnicy

1

1

Seminaria naukowe (bez seminariów
szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

10
300

10
300

Szkolenia i kursy (w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

5
180

5
150

2

Publikacje (wyłącznie książki i czasopisma, w tym
biuletyny)

liczba
nakład

1
100 egz.

1
150 egz.

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

4

Ekspertyzy

liczba

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

6

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

1

Wyszczególnienie

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

1

Koła

2

Kluby

3

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

4
5
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Tabela B
2015

2016
1 w Piotrkowie
Trybunalskim

tak 1/6

tak 1/6

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

1

1

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

50
10

50
10

9. Oddział PTE w Koszalinie

9.

Oddział PTE w Koszalinie

Sprawy organizacyjne
Oddział w Koszalinie realizował w 2016 roku zadania nakreślone w uchwale progra‑
mowej XIII Zjazdu Oddziału z 2015 roku Zarząd Oddziału odbył 5 posiedzeń, których
przedmiotem były bieżące sprawy organizacyjne, sprawozdawcze i programowe. Komisja
Rewizyjna Oddziału odbyła 1 posiedzenie, na którym rozpatrzyła i zatwierdziła roczne
sprawozdanie finansowe Oddziału za rok 2015.
Przystępując do sporządzenia bazy członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicz‑
nego, Oddział przeprowadził w 2016 roku weryfikację członków. W jej wyniku liczba
członków w Oddziale zmniejszyła się o 28 osób, w tym wskutek rezygnacji z członkostwa
(7 osób), wyjazdu poza teren działania Oddziału (2 osoby) i skreślenia z listy członków
PTE z powodu nieutrzymywania więzi organizacyjnej i nieopłacania składek człon‑
kowskich (20 osób). Przyjęto 1 nowego członka pracownika nauki na Wydziale Nauk
Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

Czwartkowe spotkania dyskusyjne „U ekonomistów”
W 2016 roku odbyło się 9 czwartkowych spotkań dyskusyjnych. Ich przedmiotem
były następujące problemy:
• Upadłość konsumencka;
• Co robi Północna Izba Gospodarcza?
• Migracje a rynek pracy;
• Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw w ramach Jeremie;
• Koszalińska Karta Seniora;
• Jakie emerytury w przyszłości?
• Ocena skuteczności strategii hedgingowej transakcji futures na przykładzie pszenicy;
• Źródła finansowania inwestycji w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdro
wotnej na przykładzie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu;
• Kapitał zdrowia jako czynnik wzrostu społeczno‑gospodarczego;
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Referentami wprowadzającymi do dyskusji na 2 spotkaniach byli członkowie PTE
z Oddziału, a na 7 pozostałych – zaproszeni pracownicy nauki z Politechniki Koszalińskiej,
syndyk masy upadłości i przedstawiciele Urzędu Miasta, Północnej Izby Gospodarczej,
Powiatowego Urzędu Pracy i Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz laure‑
atka XXI edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie. W spotkaniach
czwartkowych uczestniczyło łącznie 158 osób, przeciętnie po 17 osób w każdym.

Seminarium na temat turystyki
W maju 2016 roku Oddział zorganizował wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej i wsparciem partnerskim Wydziału Gospodarki Międzynaro‑
dowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Urzędu Miasta w Koszalinie i Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika seminarium na temat: Oddziaływanie
samorządu na funkcje turystyczne miasta. Celem seminarium była ocena potencjału
turystycznego i kadrowego jako ważnych czynników rozwoju społeczno‑gospodarczego
miasta i regionu, a także zaangażowania i spójności działań różnych podmiotów (jedno‑
stek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych) na rzecz
rozwoju turystyki w regionie. Na seminarium zaprezentowano 9 wystąpień pracowników
nauki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Koszalińskiej, Zachod‑
niopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i praktyków:
• Ocena oddziaływania samorządu na funkcje turystyczne miasta na przykładzie Po
znania (prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, UE w Poznaniu);
• Zadania samorządów w świetle Programu Rozwoju Turystyki na lata 2016–2020
(dr Luiza Ossowska, PK);
• Założenia rozwoju turystyki Koszalina na lata 2013–2016 (prof. dr hab. Aleksander
Szwichtenberg, PK);
• Realizacja programu rozwoju turystyki miasta na lata 2013–2016 (mgr Kinga Kobal‑
czyk, UM Koszalin);
• Dune City w Mielnie jako atrakcja turystyczna regionu (dr inż. Marek Sitnicki, ZUT
w Szczecinie);
• Znaczenie marketingu w działalności lokalnych organizacji zarządzających obszarami
recepcji turystycznej (dr Jacek Borzyszkowski, PK);
• Trendy w turystyce XXI wieku (mgr Sebastian Dudziak, PK);
• Atrakcyjność turystyczna Koszalina i regionu w kontekście działań promocyjnych Regio
nalnego Centrum Informacji Turystycznej (mgr Sylwia Mytnik, RCIT Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego);
• Kształcenie zawodowe kadr dla potrzeb turystyki (mgr Alina Kruk, PTE Koszalin).
Seminarium zostało zorganizowane w ramach obchodów 750‑lecia miasta Kosza‑
lina.
Łącznie ze studentami Politechniki Koszalińskiej i uczniami klas turystycznych Ze‑
społu Szkół Zawodowych Nr 1 w Koszalinie uczestniczyło w nim około 200 osób.
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Jego przebieg i wyniki znalazły odbicie w lokalnych mediach w formie informacji
i wywiadów prasowych i telewizyjnych organizatorów i uczestników, np. w Głosie ko‑
szalińskim Nr 111 z 13.05.2016: Jak przyciągnąć turystę?

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie
z dziedziny nauk ekonomicznych

W 2016 roku Oddział ogłosił i przeprowadził kolejną, XXI edycję konkursu na
najlepsze parce dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych, obronione
w roku akademickim 2015/2016, podejmujące problemy badawcze dotyczące Pomorza
Środkowego. Na konkurs wpłynęło 7 prac magisterskich – wszystkie z Wydziału Nauk
Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Jury konkursu wyróżniło spośród nich 2
prace:
• mgr Moniki Derwisz: Źródła finansowania inwestycji w samodzielnych publicznych
zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu i
• mgr Jolanty Niedziałek: Zróżnicowanie kondycji finansowej gmin powiatu koszaliń
skiego w latach 2010–2014.
Laureatki konkursu otrzymały dyplomy i listy gratulacyjne wraz z upominkami
książkowymi od Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Elżbiety
Mączyńskiej, a promotorki wyróżnionych prac – okolicznościowe listy gratulacyjne,
podczas specjalnej uroczystości zorganizowanej, jak co roku, w rocznicę powstania
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na Pomorzu Środkowym.

Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej za pośrednictwem
TV M ax Koszalin
TV Max Koszalin zakończyła emisję cyklu 10 audycji telewizyjnych pod wspólnym
tytułem „Domowe finanse”, popularyzujących wiedzę ekonomiczną z zakresu ubez‑
pieczeń społecznych i gospodarczych, lokowania oszczędności, kredytów, podatków
i prowadzenia biznesu.
W 2016 roku nadane zostały 4 audycje na temat:
• Czy każdy dochód podlega opodatkowaniu?
• Produkty bankowo‑ubezpieczeniowe – korzyści, zagrożenia;
• Giełdy instrumentów finansowych – GPW, Forex, Catalyst;
• Procent składany, nominalne a realne oprocentowanie.
Tematy te prezentowali członkowie PTE, pracownicy naukowi Politechniki Ko‑
szalińskiej i współpracujący z Oddziałem praktycy. Przedsięwzięcie to sfinansowane
zostało z grantu Banku Zachodniego WBK, uzyskanego w konkursie „Tu mieszkam, tu
zmieniam”.
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Akces Oddziału do grona partnerów Koszalińskiej K arty
Seniora
W wyniku dyskusji na jednym z spotkań czwartkowych na temat Koszalińskiej Karty
Seniora Oddział zgłosił akces do grona partnerów tej Karty, oferując nieodpłatnie do‑
radztwo i konsultacje w sprawach ubezpieczeń społecznych, podatków oraz produktów
i usług bankowych.

Działania i dokonania członków PTE w środowisku
lokalnym

1.	Liczna grupa członków PTE uczestniczyła w styczniu 2016 roku w konferencji zorga‑
nizowanej przez Politechnikę Koszalińską na temat: Województwo środkowopomor
skie – szansa na lepszy rozwój, w tym prof. dr hab. Michał Jasiulewicz jako organizator
i autor referatu: Pomorze Środkowe – region zmarginalizowany w istniejącym podziale
administracyjnym, a dr Eugeniusz Żuber i dr Edward Wiśniewski jako autorzy wy‑
stąpień: Walka o województwo środkowopomorskie – wczoraj i dzisiaj oraz I gdzie tu
konwergencja? Rzeczywistość zaprzecza integracji regionu!
	Wystąpienia te zostały opublikowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Nauk Eko‑
nomicznych Politechniki Koszalińskiej Nr 20(2). Znalazły się w nich także związane
z tematem konferencji artykuły dr Agnieszki Jakubowskiej i dr Anny Rosy: Sytuacja
osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy Pomorza Środkowego, dr. Rafała
Rosińskiego: Dochody podatkowe gmin Pomorza Środkowego w latach 2010–2014
i dr Ewy Szafraniec‑Siluty: Ocena parku maszynowego gospodarstw rolnych Pomorza
Środkowego.
	Uczestnicy konferencji jednogłośnie poparli stanowisko zaprezentowane przez Rektora
Politechniki Koszalińskiej prof. dr. hab. Tadeusz Bohdala, deklarując determinację
w staraniach o powołanie województwa środkowopomorskiego.
2.	Dr Eugeniusz Żuber nie ustawał w zabieganiu o powołanie województwa środko‑
wopomorskiego: wystosował list obywatelski do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości
Jarosława Kaczyńskiego (Głos Koszaliński Nr 45 z 24.02.2016), uczestniczył w debacie
w Akademii Pomorskiej w Słupsku (Bez środka na środek Pomorza – Głos Dziennik
Pomorza z 21 kwietnia 2016 r.), udzielił wywiadu zatytułowanego: Brak realizacji
obietnicy wyborczej na własne województwo będzie znaczyć, że partia rządząca jest
niewiarygodna – Głos Dziennik Pomorza z 21 kwietnia 2016 r.).
3.	Mgr Alina Kruk reprezentowała Oddział na seminarium Rady Naukowej PTE, Ko‑
mitetu Nauk Ekonomicznych PAN i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na
temat: Procesy migracyjne i rynek pracy w Polsce.
4.	Prezydent Federalny Joachim Gauck nadał mgr Jadwidze Topolan Krzyż Zasługi na
Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za wkład w rozwój stosunków
polsko‑niemieckich na płaszczyźnie edukacji, kultury i historii. Uroczystość wręczenia
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odznaczenia odbyła się 26 października 2016 roku w Konsulacie Republiki Federalnej
Niemiec w Gdańsku. Obszerną relację z tej uroczystości pt. Bundesverdienstkreuz für
eine Schulleiterin aus Köslin Jadwiga Topolan weckte bei Schülern Interesse für Deutsch
land zamieściła niemiecka gazeta Die Pomersche Zeitung w nr. 47/16 z 26 listopada
2016 roku.
5.	W wyniku wyborów władz Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. Danuta Zawadzka
została ponownie prorektorem do spraw kształcenia. Dziekanem Wydziału Humani‑
stycznego został prof. dr hab. Michał Polak. Funkcje prodziekanów Wydziału Nauk
Ekonomicznych uzyskali ponownie dr Agnieszka Jakubowska (do spraw kształcenia)
i prof. dr hab. Michał Jasiulewicz (do spraw nauki i współpracy z gospodarką).
6.	Kilkuosobowa grupa członków reprezentowała Oddział na konferencji naukowej zor‑
ganizowanej przez koszaliński Oddział ZUS, Politechnikę Koszalińską i Europejskie
Centrum Edukacyjne w Koszalinie na temat Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności,
podczas której odbyła się debata Przeglądu Emerytalnego 2016 r. Sekretarz Zarządu
Oddziału mgr Danuta Borsuk‑Zawadzka przedstawiła podczas tej konferencji refe‑
rat na temat wysokości emerytury minimalnej w aktualnym stanie prawnym oraz
konieczności zmiany prawa w tym zakresie.
7.	Prezes Zarządu Oddziału mgr Jadwiga Topolan i dr Agnieszka Jakubowska repre‑
zentowały Oddział na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Państwo a go
spodarka – wyzwania współczesności, zorganizowanej przez Oddział PTE w Zielonej
Górze i Uniwersytet Zielonogórski. Dr Agnieszka Jakubowska przedstawiła na tej
konferencji referat: Kapitał zdrowia jako czynnik wzrostu społeczno‑gospodarczego –
sytuacja Polski w kontekście epidemii chorób przewlekłych.

Działalność finansowa
Przychody Oddziału w 2016 roku wyniosły 27,6 tys. zł, w tym z tytułu składek
członkowskich: 3,4 tys. zł. Składki za rok 2016 opłaciło 37 członków. Koszty wyniosły
36,7 tys. zł. Rok zamknięty został stratą w kwocie 9,1 tys. zł, wynikającą z ponoszonych
kosztów amortyzacji i bieżącego utrzymania budynku.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Koszalinie
Lp.

Wyszczególnienie
Konferencje

liczba
uczestnicy

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

2

Publikacje
(wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

4

Ekspertyzy

liczba

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

6

Inne (nie uwzględnione powyżej): Cykl 10 audycji w TV Max Koszalin pod
wspólnym tytułem „Domowe finanse”, w tym 5 w 2016 roku

1

Tabela A
2015

2016

1*

1
ok. 200

9
173

9
158

6

4

*) współudział

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2015

2016

1

1

tak
7

tak
7

1

Koła

2

Kluby

3

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

4

Inne (proszę podać jakie): Komisja Rewizyjna Oddziału Komisja odznaczeń
..............................

2

2

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

90
–

62
–
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10.

Oddział PTE w K rakowie

Podstawowymi formami działalności statutowej Oddziału w okresie sprawozdawczym
były: organizacja na terenie województwa małopolskiego Olimpiady Wiedzy Ekonomicz‑
nej, konwersatoria, kursy i seminaria szkoleniowe.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Na Oddziale spoczywa organizacyjna odpowiedzialność za przebieg zawodów I i II
stopnia (szkolnych oraz okręgowych) tej Olimpiady. Zawody II stopnia (okręgowe) XXIX
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przebiegającej pod hasłem „Nierówności społeczne
a rozwój gospodarczy” przeprowadzono 8 stycznia 2016 r. w Uniwersytecie Ekonomicz‑
nym w Krakowie. W zawodach tych wzięło udział 57 uczestników z 23 szkół.
Po posiedzeniu Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Krakowie.
Do Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie przekazano prace
w celu dokonania ich weryfikacji. Decyzją Komitetu Głównego do zawodów III stopnia
(centralnych) z okręgu krakowskiego zakwalifikowano 10 osób z 4 szkół.
Zawody III stopnia (centralne) XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły
się 2 i 3 kwietnia 2016 r. w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu
Statystycznego w Jachrance koło Warszawy.

Prelekcje w ramach „środy u ekonomistów” –
Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej
współfinansowany przez Narodowy Bank Polski
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie prowadziło cykle paneli
dyskusyjnych nt. „Wyzwania rozwojowe Polski w warunkach pokryzysowych”. Panele
dyskusyjne odbywały się w środy od godz. 16:30 w siedzibie PTE w Krakowie przy ulicy
Rakowickiej 20 A, w okresie od marca do czerwca 2016 roku. W całym projekcie uczest‑
niczyło 20 panelistów, 10 moderatorów oraz około 400 uczestników.
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Zestawienie tematyki Paneli
1.	Wyzwania i zagrożenia rozwoju Unii Europejskiej i Polski w nowych uwarunkowa‑
niach – 16.3.2016
2.	Nowe kierunki rozwoju społeczno‑gospodarczego Polski dostosowane do pokryzy‑
sowych wyzwań – 23.3.2016
3.	Innowacyjność europejskiej i polskiej gospodarki jako główne ich wyzwanie rozwo‑
jowe – 30.3.2016
4.	Szanse i zagrożenia wynikające z wejścia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej –
6.04.2016
5.	Rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych w Polsce jako fundamentu
jej przyszłego rozwoju – 13.4.2016
6.	Konsekwencje kryzysu greckiego oraz migracji dla rozwoju Unii Europejskiej i Pol‑
ski – 20.4.2016
7.	Nierówności dochodowo‑płacowe w Polsce na tle UE oraz ich konsekwencje dla
rozwoju gospodarczego i społecznego – 4.05.2016
8. Diagnoza funkcjonowania sektora finansowego w Polsce i normatywnych kierunków
jego przekształceń – 18.05.2016
9.	Cele polityki społecznej i gospodarczej nowego rządu Polski – 1.06.2016
10.	Wyzwania polityki paliwowo‑energetycznej Polski – 15.06.2016
W spotkaniach uczestniczyło środowisko naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Członkowie PTE Oddział Kraków, Studenci UEK oraz zaproszeni licznie
goście.

Wykłady dydaktyczne
3.02.2016 r. – odbył się specjalny wykład dla grupy studentów z Norwegii, którzy
przyjechali do Polski na dwa tygodnie w ramach współpracy z uczelniami polskimi.
Tematyka wykładów związana była z kryzysem na rynkach europejskich.

Kursy oraz seminaria szkoleniowe
Oddział kontynuował coraz trudniejszą w tym zakresie działalność. Na rynku szkoleń
występuje coraz większa konkurencja, a tworzone rozwiązania organizacyjne w poszcze‑
gólnych przedsiębiorstwach (m.in. wewnętrzne systemy szkoleń) w znacznym stopniu
ograniczają zainteresowanie ofertą kursowo‑szkoleniową Oddziału. W okresie sprawoz‑
dawczym Oddział zorganizował 12 kursów nt. „Kasjer kas złotowo‑walutowych. Tą formą
działalności Oddziału objęto łącznie 38 osób.
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Podpisane porozumienia
•
•

z Lożą Małopolską Business Centre Club – w I kwartale 2016 roku PTE o/Kraków
podpisał z Lożą Małopolską Business Centre Club porozumienie o współpracy między
organizacjami.
ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce o/Kraków – 20 grudnia 2016 roku Prezes
Oddziału Pan prof. Andrzej Prusek wniósł i podpisał z Prezesem Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce Oddział w Krakowie z Panem dr Łukaszem Górką odświeża‑
jącą umowę o współpracy między PTE o/Kraków a Stowarzyszeniem Księgowych
w Polsce o/Kraków.

Sytuacja finansowa
W lipcu 2012 roku postanowiono rozpocząć negocjacje w sprawie pozyskania nieru‑
chomości od spółki Hines Polska, zwieńczone uchwałą Zarządu Oddziału z dnia 10 wrze‑
śnia 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Oddziału,
zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Rakowickiej 20 („Apartamenty Novum”), na którą
składają się cztery lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 218,44 m2 wraz z prawem do
wyłącznego korzystania z przynależnymi do nich loggiami i ogródkami lokatorskimi oraz
czterema miejscami parkingowymi i czterema komórkami lokatorskimi. 16 listopada 2012
roku podpisano przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz jego
sprzedaży. 6 lutego 2014 roku dokonano odbioru nieruchomości. W celu sfinansowania
jej zakupu 4 lutego 2014 roku zawarto umowę o kredyt inwestycyjny z Krakowskim
Bankiem Spółdzielczym (na kwotę 700 tys. zł). Wcześniej – 29 stycznia 2014 roku – za‑
warto umowę pożyczki (na kwotę 660 tys. zł) z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym
z siedzibą w Warszawie. W celu wykończenia i wyposażenia siedziby w marcu zaciągnięto
również kredyt inwestycyjny w wysokości 320 tys. zł oraz kredyt w bankowym rachunku
bieżącym w wysokości 100 tys. zł. Towarzystwo dysponuje obecnie 4 nowoczesnymi
salami konferencyjno‑szkoleniowymi mogącymi pomieścić łącznie ok. 100 osób.
Należy podkreślić, że Oddział znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji finan‑
sowej. Zmiana warunków funkcjonowania Towarzystwa na skutek wypowiedzenia przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie umowy o wspólnej organizacji studiów pody‑
plomowych znacząco ograniczyła przychody Oddziału. Od 2015 roku nowo wybrane
władze Oddziału podejmują szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
finansowego z różnym skutkiem:
• w 2016 roku została podpisana umowa na najem lokali dydaktycznych między UEK
w Krakowie a PTE o/Kraków z pieniędzy z najmu było pokrywane utrzymanie bie‑
żące siedziby od strony zobowiązań finansowych wobec administratora budynku,
tj. fundusz remontowy, media itp.
• podjęto decyzję o planach sprzedaży siedziby Oddziału na rzecz UEK w Krako‑
wie. Długotrwała procedura odraczania kupna naszej nieruchomości przez UEK
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w Krakowie wynikła z wieloetapowości przechodzenia procedur i wyrażania zgody
na różnych szczeblach uczelnianych. Plany zakupu w stosunku do nieruchomości były
określone w ten sposób, że mieszkanie M‑4 miało być przeznaczone na mieszkanie
dla gości Uczelni, a mieszkania M od 1 do 3 na sale wykładowe.
Zagrożeniem dla tej transakcji stała się reforma szkolnictwa wyższego, która wpłynie
na konieczność zmniejszenia ilości studentów studiujących w UEK oraz zmniejszenie
zapotrzebowanie na sale dydaktyczne i nawet ich nadwyżka. Z uwagi na to zapadła de‑
cyzja, że Uczelnia odstępuje od kupna siedziby Oddziału PTE Kraków.
W związku z tym Zarząd zamieścił ogłoszenia na stronach Oddziału z ofertą, prze‑
słano także ofertę od Zarządu Głównego PTE oraz zgłoszono naszą ofertę sprzedaży lokali
w większych agencjach nieruchomości w Krakowie. Zarząd prowadzi także rozmowy
z wieloma potencjalnymi klientami, w tym bankami

Oddział w K rakowie – sprawy organizacyjne
Stan organizacyjny Oddziału na dzień 31 grudnia 2016 roku obejmował 202 człon‑
ków zwyczajnych.
Zarząd Oddziału w 2016 roku odbył 3 posiedzenia,w dniach: 3 marca, 9 czerwca,
11 listopada oraz dodatkowo uroczyste spotkanie Wigilijne 21 grudnia 2016 roku.
Wykaz uchwał podjętych przez Zarząd Oddziału w 2016 roku:
•
•
•
•
•

50

 chwała Zarządu Oddziału nr 6/2016 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia
u
w poczet członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
uchwała Zarządu Oddziału nr 7/2016 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia
w poczet członków wspierających Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
uchwała Zarządu Oddziału nr 8/2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia
w poczet członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
uchwała Zarządu Oddziału nr 9/2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia
straty netto Oddziału za 2015 rok
uchwała Zarządu Oddziału nr 10/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie
przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

10. Oddział PTE w Krakowie

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Krakowie
Lp.

2015

2016

Konferencje

liczba
uczestnicy

1
68

–

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

2
16

3
20

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

10
50

13
56

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

1
30

10
430

2

Publikacje
(wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–

–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

5
25

2
10

4

Ekspertyzy

liczba

–

1

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

6

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

–

–

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2015

2016

1

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

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

–

–

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

194
0

202
1
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11.

Oddział PTE w Legnicy

Działalność merytoryczna Zarządu PTE Oddziału w Legnicy od kilkunastu lat oparta
jest wyłącznie o społeczne zaangażowanie członków Zarządu i członków Oddziału.
W 2016 roku działania Zarządu, podobnie jak w latach poprzednich, skupiły się na
realizacji zadań statutowych które realizowane są we współpracy z Państwową Wyższą
Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy.
Oddział jest współorganizatorem cyklu o gospodarce, które były organizowane dla
studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz młodzieży szkół średnich. Uczestniczono rów‑
nież w spotkaniach Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia z przedstawicielami
przedsiębiorstw, których celem jest dyskusja dotycząca kierunków kształcenia zgodnych
z potrzebami rynku pracy.
Zgodnie z podpisanym w lutym 2014 r. „Listem intencyjnym” pomiędzy PWSZ
im. Witelona w Legnicy a Oddziałem w celu współpracy przy tworzeniu i funkcjonowaniu
kierunku studiów o profilu praktycznym, tj. Finanse, rachunkowość i podatki., pomagamy
w realizacji projektów transferowych na styku uczelnia i przedsiębiorstwo.
Oddział nadal ściśle współpracuje z Kołem Naukowym Economicus działającym na
Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo‑
wej, co pozwala członkom tego Koła uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez
Oddział PTE w Legnicy, jak również w spotkaniach z przedstawicielami przedsiębiorstw
będącymi członkami wspierającymi Oddział.
Jak co roku Prezes Oddziału uczestniczyła w uroczystości zakończenia roku szkolnego
klas maturalnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Legnicy.
W dniu 10 marca odbyło się spotkanie z cyklu „Czwartki u ekonomistów”, którego
tematyka częściowo zbiegła się z seminarium Rady Naukowej PTE oraz Komitetu Nauk
Ekonomicznych PAN, jakie odbyło się dzień wcześniej w auli Uniwersytetu Ekonomicz‑
nego w Poznaniu na temat „Procesy migracyjne i rynek pracy w Polsce”. Jednak punktem
wyjściowym w naszej dyskusji było interesujące wystąpienie zaproszonego gościa, jakim
była pani Halina Bordulak – Kierownik Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Legnicy. Obok wielu danych, charakteryzujących obecną sytuację na rynku
pracy, przedstawiony został również aktualny stan zatrudnienia cudzoziemców w naszym
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regionie. W 2015 roku pracodawcy subregionu legnickiego zgłosili potrzebę zatrudnienia
11 375 cudzoziemców, z czego zdecydowanie największy odsetek stanowili obywatele
Ukrainy. W dyskusji zwrócono uwagę, na narastający problem braku wykwalifikowanych
pracowników do prac fizycznych, chociaż jak pokazują dane, największą liczbę miejsc
pracy dla cudzoziemców stanowiły proste prace fizyczne.
W okresie sprawozdawczym przygotowano ofertę szkoleniową Oddziału, która
obejmowała szeroką tematykę, ale z uwagi na małe zainteresowanie ze strony odbiorców,
szkolenia nie zostały zorganizowane.
Członkowie Oddziału w 2016 roku zrzeszeni byli w Kole przy Zarządzie Oddziału
liczącym 29 członków zwyczajnych i 2 wspierających.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Legnicy
Lp.

Wyszczególnienie
Konferencje

liczba
uczestnicy

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

2

Publikacje
(wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

4

Ekspertyzy

liczba

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

6

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

1

Tabela A
2015

2016

2
86

1
23

1
27

2
37

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

1

Koła

2

Kluby

3

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

4

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

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

Tabela B
2015

2016

1

1

nie

nie

36
3

29
2
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12.

Oddział PTE w Lublinie

Działalność PTE Oddział w Lublinie w 2016 roku
Zarząd Oddziału PTE w Lublinie podejmował działania na rzecz integracji środowiska
lubelskich ekonomistów, a zwłaszcza młodych ekonomistów laureatów i finalistów Olim‑
piady Wiedzy Ekonomicznej oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w szkołach
średnich i kadry ekonomistów na wyższych uczelniach.
W trakcie 2016 roku w Oddziale podejmowane były następujące działania:
• Organizacja Pikniku Finansisty (impreza organizowana we współpracy z Wyższą
Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i Wydziałem Zarządzania Po‑
litechniki Lubelskiej), W imprezie udział wzięło ok. 50 osób.
• Organizacja czterech seminariów naukowych we współpracy z Katedrą Finansów
i Rachunkowości Politechniki Lubelskiej (tematyka seminarium: rozwój naukowy
młodych pracowników nauki oraz pracowników przedsiębiorstw w aspekcie przy‑
gotowania rozprawy doktorskiej)
• Organizacja seminarium naukowego we współpracy z Katedrą Finansów i Rachun‑
kowości Politechniki Lubelskiej oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego (tematyka seminarium: awanse naukowe)
• Opracowanie projektu restrukturyzacji WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SPZOZ w Lublinie.
• Sfinalizowanie prac nad organizacją I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „War‑
tość w Biznesie w świetle nowych wyzwań gospodarczych”, która odbędzie się w dniach
9–10 lutego 2017 r. w Kazimierzu Dolnym. Współorganizatorem imprezy jest Wydział
Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Patronem medialnym konferencji jest czasopismo
„Przegląd Organizacji”.
• Organizacja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
• Integracja kół naukowych uczelni lubelskich z wydziałów o profilu ekonomicz‑
nym.
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Stan organizacyjny Oddziału
Członkostwo
Zgodnie z przyjętą uchwałą Zarząd Oddziału PTE w Lublinie w 2016 roku podejmo‑
wał działania, w celu poszerzenia liczby członków w strukturach PTE oraz weryfikacji
dotychczasowych pod kątem uiszczanych składek. Na koniec 2016 roku na, zgodnie
z przedłożonymi deklaracjami i zrealizowanymi wpłatami, wśród członków Oddziału
PTE w Lublinie było 38 osób.
 ładze Oddziału PTE w Lublinie
W
• Prezes – dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL
• Wiceprezesi – prof. dr hab. Marian Żukowski, dr Magdalena Kąkol, dr Paweł Ry‑
dzewski,
• Sekretarz – dr Aneta Jarosz‑Angowska
• Komisja Rewizyjna – dr Elżbieta Wrońska, mgr Małgorzata Zboina, mgr Karolina
Gałązka

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Hasłem przewodnim XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest „Państwo a gospo‑
darka”. Zawody XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbywają się w trzech etapach.
Zawody I stopnia – szkolne odbyły się 9.11.2016 r. Udział wzięło 526 uczniów z 40
szkół.
Do zawodów II stopnia 13.01.2016 r. zakwalifikowanych zostało 53 uczniów z 12
szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.
W województwie lubelskim aktywność młodzieży przedstawia się następująco:
• 526 uczniów biorących udział w I etapie
• 53 osoby biorące udział w II etapie
• 9 osób zakwalifikowanych do III etapu (centralnego)
Konstrukcja zawodów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej ma na celu sprawdzenie
zdobytej wiedzy ekonomicznej uczestników oraz sprzyja rozwojowi samodzielnego
myślenia. Olimpiada pomaga wyłaniać najbardziej utalentowaną młodzież do szkół
wyższych i stara się wspierać dalszy jej rozwój. Przyczynia się także do upowszechniania
wiedzy o współczesnej gospodarce.

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

Tabela A

Wyszczególnienie

2015

2016

Konferencje

liczba
uczestnicy

–

–

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

1
40

5
70

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

3
10

2
20

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

1
20

1
28

2

Publikacje
(wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–

–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

3
6

2
4

4

Ekspertyzy

liczba

–

1

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

Studia podyplomowe organizowane
we współpracy z uczelniami

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

1
4
1
21
0

1
4
0
0
0

1

5

6

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2015

2016

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

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

–

–

4

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

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

35
0

38
0

1
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13.

Oddział PTE w Łodzi

Działalność władz Oddziału
Posiedzenia Zarządu Oddziału
•
•
•

W 2016 r. odbyły się trzy posiedzenia XXI Kadencji Zarządu Oddziału.
15 kwietnia 2016 r.
23 czerwca 2016 r.
16 listopada 2016 r.

Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału
W 2016 r. odbyło się 10 posiedzeń Prezydium Zarządu XXI Kadencji podczas któ‑
rych omawiano bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Oddziału, jego sytuację
finansową oraz kadrową.

Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
Konferencje
W dniu 28 kwietnia 2016 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Oddział w Łodzi odbyła się Konferencja Naukowa nt. „Ekonomiczne, finansowe i logi‑
styczne wyzwania wobec współczesnych przemian gospodarczych w Polsce” połączona
z ceremonią wręczenia nagród dla laureatów Konkursu na najlepszą pracę magisterską
z dziedziny ekonomii w roku akademickim 2014/2015.
Celem konferencji było stworzenie forum dla szerokiej i wieloaspektowej dyskusji
dotyczącej wykorzystania rozwiązań ekonomii, finansów i logistyki w celu sprostania
wymogom współczesnych przemian gospodarczych. Realizacji wymienionego celu
służyła formuła konferencji – oparta na integracji osiągnięć środowiska akademickiego
z doświadczeniami przedstawicieli praktyki gospodarczej.
Problematyka konferencji miała przede wszystkim wymiar praktyczny. Organizatorzy
dążąc do większej integracji i współpracy pomiędzy środowiskiem nauki oraz praktyką
biznesu postanowili także propagować i nagradzać najlepsze prace magisterskie z zakresu
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nauk ekonomicznych. Wyrazem tego było ustanowienie w 2007 roku przez PTE Oddział
w Łodzi Konkursu na najlepszą pracę magisterską, jako wyrazu uznania za uzyskane przez
studentów i ich promotorów efekty realizacji prac o wysokim poziomie merytorycznym
powiązanym z badaniami dotyczącymi regionu łódzkiego.
W konferencji udział wzięli, m.in. byli prezesi PTE Oddział w Łodzi, prof. zw.
dr hab. Stanisław Rudolf, inicjator Konkursu na najlepsze prace magisterskie, dr hab. Mał‑
gorzata Burchard‑Dziubińska, promotor jednej z nagrodzonych prac, prof. zw. dr hab. An‑
toni Różalski, Rektor elekt Uniwersytetu Łódzkiego i Prezes Łódzkiego Towarzystwa
Naukowego, dr hab. Paweł Starosta prof. nadzw. UŁ Dziekan Wydziału Ekonomiczno
‑Socjologicznego i Prorektor‑elekt UŁ, dr Daniel Stos prof. PWSZ w Skierniewicach,
Rektor PWSZ w Skierniewicach, prof. zw. dr hab. Jerzy Różański, Prodziekan Wydziału
Zarządzania UŁ, dr Anna Stankiewicz‑Mróz, Prodziekan Wydziału Organizacji i Za‑
rządzania Politechniki Łódzkiej, dr Iwon Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu
Samorządu Terytorialnego, Marcin Krajewski, Z‑ca dyrektora NBP Oddziału Okręgowego
NBP w Łodzi, mgr Artur Zajączkowski, Z‑ca dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, Iwona
Giersztof‑Czajka, Z‑ca dyrektora Izby Celnej w Łodzi, Tomasz Ciszewski, Dyrektor Wy‑
działu Funduszy Europejskich i Certyfikacji Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Bożena
Ziemniewicz, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Dariusz Joński, Z‑ca dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Elżbieta Gonciarz, Wicedyrektor Łódzkiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Krzysztof T. Borkowski,
Wiceprezes Business Center Club i Prezes Łódzkiej Loży BCC, Karol Pruski, Wiceprezes
Łódzkiej Izby Przemysłowo‑Handlowej, dr Kazimierz Kubiak, Wiceprezes Stowarzyszenia
Włókienników Polskich, mgr Halina Drubkowska‑Nykiel, Dyrektor Administracyjny
Wydziału Ekonomiczno‑Socjologicznego UŁ, Beata Pawlak, prokurent DACHSER Inte‑
ligent Logistic, partnera Konferencji, przedstawiciele przedsiębiorstw regionu łódzkiego,
pracownicy naukowi oraz przedstawiciele sektora administracji publicznej województwa
łódzkiego.
Otwarcia konferencji dokonał prezes PTE Oddział w Łodzi dr Jarosław Marczak.
Moderatorem konferencji była prof. zw dr hab. Krystyna Piotrowska‑Marczak, która
wprowadziła gości w tematykę aktualnych zmian w systemie finansów publicznych.
W dalszej części konferencji swoje referaty wygłosili:
• dr hab. Andrzej Borowicz, prof. nadzw. UŁ – Nowe standardy zamówień publicz
nych
• prof. zw. dr hab. Andrzej Szablewski – Czy budować w Polsce elektrownię jądrową?
• mgr Artur Zajączkowski – Wicedyrektor Izby Skarbowej w Łodzi – Zmiany prawne
wpływające na dobrowolność regulowania należności podatkowych i zwiększające
dochody budżetowe
• mgr Piotr Lizak – Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi – Wybrane aspekty podatkowe
przeobrażeń systemu społeczno‑gospodarczego w Polsce – aktualna perspektywa orga
nów kontroli skarbowej.
Po wystąpieniach wykształciła się żywa dyskusja na poruszane wcześniej tematy.
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Kolejnym punktem programu była Gala VIII Edycji Konkursu na najlepszą pracę
magisterską.
Przedstawienia sylwetek laureatów Konkursu dokonała prof. zw. dr hab. Bożena
Mikołajczyk.
Po wręczeniu nagród i dyplomów laureatom, promotorom i recenzentom prac ma‑
gisterskich laureaci Konkursu przybliżyli tematykę swoich prac:
• mgr Lena Grzesiak – laureatka I miejsca – Analiza i ocena skali występowania nadużyć
w polskich przedsiębiorstwach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
na przykładzie województwa łódzkiego. Promotor pracy: dr Agnieszka Skoczylas
‑Tworek – Katedra Finansów i Rachunkowości MSP, Instytut Finansów, Wydział
Ekonomiczno‑Socjologiczny UŁ
• mgr Aleksandra Lisiecka – laureatka II miejsca – Poziomowany system ssący i ciągły
przepływ w koncepcji Lean Management – analiza i ocena wdrożeń w firmie X i Y.
Promotor pracy: dr Cecylia Żurak‑Owczarek – Zakład Logistyki, Instytut Ekonomik
Stosowanych i Informatyki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny UŁ
• mgr Sylwana Kaźmierska – laureatka III miejsca – Logistyczne uwarunkowania
rozwoju klastrów (na przykładzie regionu łódzkiego). Promotor pracy: dr Cecylia
Żurak‑Owczarek – Zakład Logistyki, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki,
Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny UŁ
• mgr Patryk Przygodziński – laureat III miejsca – Liberalizacja rynku energii elek‑
trycznej w Polsce z perspektywy gospodarstw domowych. Promotor pracy: Pani
dr hab. Małgorzata Burchard – Dziubińska, prof. nadzw. UŁ. – Katedra Ekonomii
Rozwoju, Instytutu Ekonomii, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny UŁ
Podsumowania obrad i zamknięcia spotkania dokonał prezes PTE Oddział w Łodzi
dr Jarosław Marczak.
Konferencję organizacyjnie wsparły Koła Naukowe:
• Koło Kreatywności Biznesowej BIZAKTYWNE z Wydziału Zarządzania UŁ,
• SKN LOGIN z Zakładu Logistyki, Wydziału Ekonomiczno‑Socjologicznego UŁ,
• SKN PROGRESS z Wydziału Ekonomiczno‑Socjologicznego UŁ
Relację z Konferencji i Gali wręczenia nagród za najlepsze prace magisterskie prze‑
prowadziły: TVP3 Łódź oraz Polskie Radio Łódź. Notatkę o Konferencji w sobotnim
wydaniu (28 kwietnia br.) zamieścił „Dziennik Łódzki”.
Seminaria
W 2016 roku nie odbyło się żadne seminarium.
Szkolenia i kursy
W 2016 roku PTE Oddział w Łodzi prowadził kursy i szkolenia z następującej te‑
matyki:
• Podstawy księgowości – kurs I stopnia
• Samodzielny księgowy – kurs II stopnia,
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•
•
•
•
•

 sięgowość III stopnia
K
Kadry i płace,
Kasjer złotowo‑walutowy,
Analiza finansowa, controling, rachunkowość zarządcza,
Zasady prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzenia bilansu
zamknięcia za 2015 r. w JSFF,
• Kasjer złotowo‑walutowy,
• Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji‑postępowanie egzekucyjne po
zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 10.07.2015 r. o administracji podatkowej.
• Umowy o pracę, umowy zlecenia według nowych zasad,
• Wydatki strukturalne – klasyfikacja, ewidencja, sprawozdawczość według zasad
obowiązujących za 2015 r.,
• Praktyczne warsztaty rachunkowości budżetowej według zasad obowiązujących
w 2016 r.,
• Rozpoznawanie znaków pieniężnych PLN, USD, EUR,
• Wydatki strukturalne w powiatowym urzędzie pracy.
W szkoleniach i kursach wzięły udział osoby bezrobotne na zlecenie Urzędów Pracy,
pracownicy sektora finansów publicznych, osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach
a także prowadzące działalność gospodarczą (np. biura rachunkowe). Łącznie w 2016
roku zrealizowano 24 kursów i szkoleń, w których udział wzięło 230 uczestników (patrz
tabela A).
Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk
ekonomicznych

Na początku roku rozstrzygnięto ósmą edycję Konkursu na Najlepszą Pracę Magi‑
sterską z Zakresu Nauk Ekonomicznych obronioną w roku akademickim 2015/2016.
Komisja Konkursowa na podstawie wyników recenzji każdej z nadesłanych prac magi‑
sterskich przyznała:
I miejsce oraz nagrodę regulaminową w formie uczestnictwa w kursach specjali‑
stycznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
o łącznej wartości do kwoty 2 000 zł oraz publikację artykułu w czasopiśmie naukowym
PTE – „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” przyznano:
Pani Lenie Grzesiak za pracę pod tytułem: „Analiza i ocena skali występowania nad‑
użyć w polskich przedsiębiorstwach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na
przykładzie województwa łódzkiego.” Promotor pracy: dr Agnieszka Skoczylas – Tworek.
Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, UŁ.
II miejsce oraz nagrodę regulaminową w formie uczestnictwa w kursach specjali‑
stycznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
o łącznej wartości do kwoty 1 000 zł oraz publikację artykułu w czasopiśmie naukowym
PTE „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” przyznano:
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Pani Aleksandrze Lisieckiej, za pracę pod tytułem: „Poziomowany system ssący
i ciągły przepływ w koncepcji Lean Management – analiza i ocena wdrożeń w firmie X
i Y.” Promotor pracy: dr Cecylia Żurak – Owczarek. Zakład Logistyki, Instytut Ekonomik
Stosowanych i Informatyki, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, UŁ.
III miejsce (dwa równorzędne) oraz nagrody regulaminowe w formie publikacji
artykułu w czasopiśmie naukowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział
w Łodzi – „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” przyznano:
Panu Patrykowi Przygodzińskiemu, za pracę pod tytułem: „Liberalizacja rynku
energii elektrycznej w Polsce z perspektywy gospodarstw domowych.” Promotor pracy:
Pani dr hab. Małgorzata Burchard – Dziubińska, prof. nadzw. UŁ. Katedra Ekonomii
Rozwoju, Instytutu Ekonomii, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, UŁ.
Pani Sylwanie Kaźmierskiej, za pracę pod tytułem: „Logistyczne uwarunkowania
rozwoju klastrów (na przykładzie regionu łódzkiego).” Promotor pracy: dr Cecylia
Żurak – Owczarek. Zakład Logistyki, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki,
Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny, UŁ.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W roku szkolnym 2015/2016 pod hasłem „Nierówności społeczne a rozwój gospo‑
darczy” odbyła się XXIX edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Honorowy patronat
nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Marek Belka.
Do udziału w zawodach XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącz‑
nie 12 112 uczniów z 832 szkół ponadgimnazjalnych. Od momentu powstania Olim‑
piady, w roku szkolnym 1987/1988, wzięło w niej udział ponad 300 tys. uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
Zawody I stopnia (szkolne) zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach, które
zgłosiły chęć uczestniczenia w Olimpiadzie i przystąpiły do niej w dniu 4 listopada
2015 r.
Zawody II stopnia (okręgowe) XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się
8 stycznia 2016 r. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 890 najlep‑
szych uczestników z 294 szkół, którzy zostali wyłonieni w zawodach szkolnych.
Do zawodów III stopnia (centralnych) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekono‑
micznej zakwalifikował 101 uczniów z 55 szkół. Zawody te odbyły się 2 i 3 kwietnia 2016 r.
w Ośrodku Szkoleniowo‑Wypoczynkowym Exploris w Serocku k. Warszawy.
Pierwsza część zawodów III stopnia (centralnych) miała charakter egzaminu pisem‑
nego. Następnego dnia 56 najlepszych – po części pisemnej – uczniów przystąpiło do
części ustnej zawodów.
XXIX Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrał Nikodem Kramarz z VI Liceum Ogól‑
nokształcącego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Drugie miejsce zajął Rafał Kamiński
z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie. Na trzecim miejscu znalazł
się Julian Smółka z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Chrzanowie.
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W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 16 szkół. Pełną listę
laureatów i finalistów XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć na stronie
internetowej owe.pte.pl.
Najlepszymi szkołami w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazały się:
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie (5 laureatów, 1 finalista),
XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie (3 laureatów, 2 finalistów), VI
Liceum Ogólnokształcące im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy (2 laureatów, 1 finalista).
W przeddzień zawodów centralnych – 1 kwietnia 2016 r. – uczestnicy i ich opiekuno‑
wie spotkali się z prof. dr hab. Markiem Belką – prezesem Narodowego Banku Polskiego.
Oprócz krótkiej dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych mieli oni także
okazję odwiedzić wystawę numizmatyczną Narodowego Banku Polskiego. Ponadto, nie‑
zależnie od rywalizacji olimpijskiej, w sobotnie popołudnie prof. dr hab. Stanisława Go‑
linowska wygłosiła wykład dla młodzieży i ich opiekunów pt. Nierówności ekonomiczne
i społeczne. Podczas zawodów centralnych uczestnicy mieli także okazję podyskutować
z Grzegorzem Maliszewskim, zwycięzcą X edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
a obecnie głównym ekonomistą Banku Millennium.
W dniu 24 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się uroczyste zakończenie
XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Laureaci zostali zaproszeni do Ministerstwa
Rozwoju przez wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. W spotkaniu
tym wzięli udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Pan Paweł Chorąży,
przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Banku Polskiego oraz
opiekunowie naukowi laureatów, dyrektorzy najlepszych szkół i przedstawiciele mece‑
nasów Olimpiady.
Nagrody Wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Rozwoju
otrzymali:
• Nikodem Kramarz z VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.J. Śniadeckich w Bydgosz‑
czy – zwycięzca XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
• Rafał Kamiński z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie –
laureat II miejsca,
• Julian Smółka z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Chrzanowie – zdo‑
bywca III miejsca.
Zwycięzca otrzymał również nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicz‑
nego. Na spotkaniu wszyscy laureaci XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich
opiekunowie otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Wśród nagród dla
laureatów znalazły się m.in.: wysokiej klasy notebooki, nagrody pieniężne, książki o te‑
matyce ekonomicznej, staże oraz wyjazdy na zagraniczne seminaria.. Wykaz sponsorów
i szczegółowe zestawienie nagród przyznanych laureatom są zamieszczone w informatorze
oraz na stronie internetowej Olimpiady.
Do pomyślnej realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej, w istotny sposób przyczyniła się praca dyrektorów szkół oraz nauczy‑
cieli przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych, którzy z pełnym zaangażowaniem
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przygotowywali młodzież do Olimpiady i byli głównymi organizatorami zawodów
szkolnych. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stara się również doceniać
zaangażowanie i poniesiony trud nauczycieli przygotowujących uczniów do uczestnic‑
twa w Olimpiadzie. Opiekunowie naukowi laureatów otrzymali nagrody pieniężne oraz
zestawy książek o tematyce ekonomicznej.
Warto także podkreślić, że rywalizacji olimpijskiej towarzyszy szereg działań o cha‑
rakterze edukacyjnym. Są to nie tylko wykłady i seminaria dla uczestników zawodów
i ich opiekunów naukowych, ale także książki o tematyce ekonomicznej przekazywane
nieodpłatnie na zawodach II i III stopnia.
Podsumowując rozdanie nagród w Ministerstwie Rozwoju, przywołać należy jeszcze
jedną liczbę – 200 000 zł. Tyle bowiem wyniosła łączna wartość nagród w XXIX Olim‑
piadzie Wiedzy Ekonomicznej.
W dniu uroczystego zakończenia XXIX Olimpiady odbyło się także tradycyjne spo‑
tkanie laureatów, ich opiekunów naukowych i dyrektorów najlepszych szkół na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie to w interesujący sposób prowadziła
prof. Małgorzata Zaleska – prezes Zarządu Giełdy. O wysokim poziomie wiedzy laureatów
świadczyły zadawane pytania na temat giełdy i rynku kapitałowego.
Wydawnictwo
Ważnym kierunkiem aktywności wydawniczej PTE Oddział w Łodzi jest w dalszym
ciągu rozwój czasopisma „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”. Jest to czasopismo
naukowe o zasięgu ogólnopolskim, kierowane do teoretyków praz praktyków ekonomii
i zarządzania, a więc do pracowników naukowych, studentów wyższych uczelni, a także
przedstawicieli życia gospodarczego kraju i regionów. Czasopismo stanowi forum wy‑
miany poglądów w zakresie szeroko rozumianych problemów ekonomii, zarządzania,
finansów i prawa.
Ambicją Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi jest wydawanie
czasopisma charakteryzującego się zarówno wysokim poziomem merytorycznym, jak
i stosunkowo krótkim cyklem wydawniczym.
Wysoki poziom merytoryczny gwarantują:
• recenzje wydawnicze wykonane przez pracowników naukowych;
• Rada Naukowa złożona z wybitnych specjalistów nauk ekonomicznych;
• ustanowienie funkcji redaktorów tematycznych, redaktora językowego oraz redaktora
statystycznego.
Wydawnictwo publikuje opracowania z zakresu szeroko rozumianych problemów
ekonomii, zarządzania, finansów i prawa. Mogą to być opracowania dotyczące problemów
regionu łódzkiego, jak i poświęcone innej problematyce (związanej z regionem lub do
wykorzystania na potrzeby regionu łódzkiego). W wydawnictwie znajdują się artykuły
o charakterze teoretycznym, jak i prezentujące wyniki badań empirycznych.
Informacje o czasopiśmie:
• Nr ISSN: 1897‑7480
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 zasopismo naukowe punktowane na liście MNiSW (7 punktów), Część B, poz. 1707 –
C
Lista B czasopism punktowanych 2016. Dodatkowo w ujednoliconym wykazie
czasopism punktowanych za lata 2013‑2016 przygotowanym dla potrzeb parametry‑
zacji jednostek naukowych czasopismo „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”
otrzymało również 7 punktów (część B, poz. 2457)
Wersja pierwotna czasopisma: papierowa drukowana
Czasopismo ukazuje od 2007 roku (co najmniej jeden numer w roku).
Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journals Master List oraz
BazEkon.
Strona internetowa czasopisma: www.serl.pte.lodz.pl

Skład R ady Naukowej czasopisma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 rof. dr hab. Małgorzata Burchard‑Dziubińska – Przewodnicząca
p
prof. dr hab. Jan Gajda
prof. dr hab. Jerzy Gajdka
prof. dr hab. Bogdan Gregor
prof. dr hab. Tadeusz Janusz
prof. dr hab. Stefan Krajewski
prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
prof. dr hab. Lucyna Lewandowska
prof. dr hab. Zdeněk Mikoláš
prof. dr hab. Jacek Otto
prof. dr hab. Bogdan Piasecki
prof. dr hab. Tatyana Polajeva
prof. dr hab. Stanisław Rudolf
prof. dr hab. Edward Stawasz
prof. dr hab. Janina Witkowska
prof. dr hab. Zofia Wysokińska
dr Daniel Stos

Skład R edakcji:
•
•
•
•
•
•
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Redaktor naczelny:
dr hab. Marek Matejun
Redaktorzy tematyczni:
dr Joanna Fila – Finanse i Rachunkowość
prof. dr hab. Witold Kasperkiewicz – Ekonomia i polityka gospodarcza
dr Janusz Kornecki – Innowacje i konkurencyjność przedsiębiorstw
dr Franciszek Sitkiewicz – Przedsiębiorczość i finansowanie firm
prof. dr hab. Adam Sadowski – Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
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•
•
•
•

 r Katarzyna Skorupińska – Stosunki przemysłowe i zarządzanie zasobami ludz‑
d
kimi
Redaktor językowy:
dr Mateusz Poradecki
Redaktor statystyczny:
dr Justyna Wiktorowicz
Sekretarz:
mgr Anna Piliszek

R ecenzenci współpracujący w 2016 roku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 r hab. Leszek Bohdanowicz (Uniwersytet Łódzki)
d
prof. dr hab. Arkadiusz Borowiec (Politechnika Poznańska)
dr Cezary Brzeziński (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Małgorzata Burchard‑Dziubińska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Dorota Burzyńska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Iwona Czechowska (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Justyna Danielewicz (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Marta Domagalska‑Grędys (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie)
dr Dominik Drzazga (Uniwersytet Łódzki)
dr Marcin Feltynowski (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Katarzyna Gadomska‑Lila (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Magdalena Grębosz (Politechnika Łódzka)
prof. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Jan Kaźmierski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
dr Dominika Kordela (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. Maciej Kozłowski (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Remigiusz Kozłowski (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Stefan Lachiewicz (Politechnika Łódzka)
prof. dr hab. Marek Leszczyński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. dr hab. Renata Lisowska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Michał Marczak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
prof. dr hab. Ewa Mazur‑Wierzbicka (Uniwersytet Szczeciński)
dr Marta Moczulska (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w War‑
szawie)
dr hab. Marzena Piotrowska‑Trybull (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
dr Zbigniew Przygodzki (Uniwersytet Łódzki)
dr Marcin Ratajczak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr hab. Jarosław Ropęga (Uniwersytet Łódzki)
65

Sprawozdania Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 r Agnieszka Rzeńca (Uniwersytet Łódzki)
d
dr Joanna Samul (Politechnika Białostocka)
dr Dorota Sikora‑Fernandez (Uniwersytet Łódzki)
dr Monika Słupińska (Uniwersytet Łódzki)
dr Mariusz Sokołowicz (Uniwersytet Łódzki)
dr Anna Stankiewicz‑Mróz (Politechnika Łódzka)
prof. dr hab. Danuta Stawasz (Uniwersytet Łódzki)
dr Waldemar Szymański
prof. dr hab. Ilona Świątek‑Barylska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Maciej Urbaniak (Uniwersytet Łódzki)
dr Anna Walecka (Politechnika Łódzka)
prof. dr hab. Piotr Walentynowicz (Uniwersytet Gdański)
dr Magdalena Wiśniewska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Przemysław Zbierowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
W 2016 r. wydano następujące publikacje:
„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 20/2016. ISSN nr: 1897‑7480. W nu‑
merze opublikowano 9 artykułów naukowych.
„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 21/2016. ISSN nr: 1897‑7480. W nu‑
merze opublikowano 24 artykuły naukowe.
„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 22/2016. ISSN nr: 1897‑7480. W nu‑
merze opublikowano 27 artykułów naukowych.
„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 23/2016. ISSN nr: 1897‑7480. W nu‑
merze opublikowano 23 artykuły naukowe.

Doradztwo gospodarcze
W 2016 roku Oddział nie realizował działań z tego zakresu.

Projekty UE
W 2016 roku Oddział nie realizował Projektów Unijnych.

Inne formy działalności
Oddział nie prowadził innych form działalności.

Stan organizacyjny oddziału
W okresie sprawozdawczym prowadzono dalszą weryfikację członków zwyczajnych.
Polegała ona z jednej strony na zachęcaniu nowych członków do zaangażowania w dzia‑
łalność Oddziału oraz na usuwaniu z listy członków nieaktywnych. Prowadzono też
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intensywną akcję przypominania o opłacaniu składek, dzięki czemu znacznie polepszyły
się wpływy i zmniejszyły się zaległości z tego tytułu. Uwzględniając zmiany w stanie
liczbowym członków zwyczajnych na koniec 2016 r. stan organizacyjny przedstawia się
następująco:
• liczba Kół
–4
• liczba członków zwyczajnych
– 194
• liczba członków wspierających
–2
Koła PTE Oddział w Łodzi wg stanu na 31.12.2016 r.
•
•
•
•

 oło Terenowe „Centrum” przy Oddziale PTE w Łodzi,
K
Koło przy Wydziale Ekonomiczno‑Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego,
Koło przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
Koło przy Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Biuro Oddziału
1.	Organizacja Biura Oddziału.
	Na koniec 2016 r. w Biurze Oddziału zatrudnionych było 3 pracowników etatowych
na następujących stanowiskach:
–	kierownik administracji,
–	kierownik Działu Szkoleń,
–	pracownik biurowy.
2.	Rachunkowość Oddziału prowadziła Kancelaria Podatkowa Teresa Ziniewicz
w Łodzi.
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Tabelaryczne zestawienie aktywności oddziału
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Łodzi
Lp.

2015

2016

Konferencje

liczba
uczestnicy

3
180

1
80

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

1
40

–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

6
215

24
230

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

–

–

2

Publikacje
(wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

4
200

4
200

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–

–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

Inne (nie uwzględnione powyżej)
2015 i 2016:
1. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE)
2. Konkurs na prace magisterskie

2

2

6

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2015

2016

1

Koła

4

4

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

3

3

233
3

194
2

4

5
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Inne (proszę podać jakie):
2015:
– Komitet Redakcyjny Czasopisma „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”
– Komisja Konkursowa na najlepsze prace mgr z obszaru nauk ekonomicznych
– Komitet Okręgowy OWE.
2016:
– Komitet Redakcyjny Czasopisma „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”
– Komisja Konkursowa na najlepsze prace magisterskie z obszaru nauk
ekonomicznych
– Komitet Okręgowy OWE.
Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

14. Oddział PTE w Olsztynie

14.

Oddział PTE w Olsztynie

Rok 2016 dla działalności Biura Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Olsztynie był przełomowy. Po latach strat finansowych (od 2011 roku), rok 2016 został
zamknięty dodatnim wynikiem finansowym. Taka sytuacja pozwala patrzeć nieco spo‑
kojniej w przyszłość i stanowi podstawę do przygotowania planów na następne lata.
Dążenie do odzyskania płynności finansowej stanowiło priorytet roku ubiegłego.
Do odwrócenia niekorzystnych tendencji o charakterze ekonomiczno‑finansowym
przyczyniły się następujące działania:
1.	Uruchomienie dwóch kierunków szkoły policealnej (technik farmacji – nowy nabór,
rachunkowość – nowy kierunek), ponadto opracowano i rozpoczęto promocję dwóch
innych kierunków: technik informatyki i technik administracji. Wszystkie kierunki
będą porwane także w latach następnych;
2. Intensyfikacja szkoleń istniejących i nowych. W tym zakresie dużym sukcesem
Oddziału w 2016 r., było uruchomienie po raz pierwszy jedynego w województwie
warmińsko‑mazurskim kursu dla Kandydatów do Rad Nadzorczych Spółek z Udzia‑
łem Skarbu Państwa. Kurs trwał od listopada do grudnia 2016 r, uczestniczyło w nim
10 osób, Planowany jest w 2017 r, kolejny nabór, a także uruchomienie kolejnych
kursów;
3.	Lepsze wykorzystanie posiadanego majątku, głównie sal wykładowych i laboratorium
komputerowego – wskutek wykorzystania w celach szkoleniowych (jak w pkt. 2),
a także poprzez wynajem pozostałych powierzchni.
W ubiegłym roku przedmiotem intensywnych wysiłków były także działania o cha‑
rakterze zarządczym, bez których niemożliwe byłoby osiągnięcie tak dobrych rezultatów
ekonomicznych:
1.	Zatrudniono dwie nowe osoby: Dyrektora Szkoły Policealnej,, p. Gabrielę Dąbrow‑
ską oraz samodzielną księgową, p Iwonę Klonowską. Skorzystano ze stażysty z PUP
w Olsztynie przez 6 miesięcy; zwolniono dotychczasową Dyrektor Szkoły;
2.	Powołano nową Komisję Rewizyjną (wskutek rezygnacji stare Komisji Rewizyjnej
w całości);
3.	Poszerzono kadrę wykładową;
4.	Przeprowadzono kampanię reklamową w mediach;
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5.	Zorganizowano we współpracy z OPNT w Olsztynie spotkania z przedsiębiorcami
poświęcone doskonaleniu umiejętności ekonomicznych i finansowych;
6. Podjęto decyzje o sfinansowaniu działań inwestycyjnych prowadzących do remontu
i modernizacji wyposażenia głównych sal wykładowych, podnosząc wizerunek To‑
warzystwa i wartość majątku;
7.	Nawiązano szereg interesujących kontaktów o charakterze biznesowym w segmentach
rynku dotąd nieobsługiwanych, w tym z jednostką PTE w Bydgoszczy, parkami tech‑
nologicznymi województwa, Naczelną Organizacją Techniczną i innymi organizacjami
biznesu. Obecnie prowadzone są prace zmierzające do wypracowania charakteru
współpracy. Podjęto decyzję, że działania szkoleniowe muszą zostać wsparte usługami
doradczymi;
8.	We współpracy z Biurem ZK opracowano projekt RPWM.02.04.01‑IŻ.00‑28‑006/16
Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe,
projekt nie uzyskał pozytywnej opinii przez Instytucję Zarządzającą. W uzasadnieniu
zakwestionowano partnerstwo Biura ZK z Oddziałem PTE Olsztyn
9.	Liczba członków Towarzystwa w ubiegłym roku wyniosła: 56 osób
Osiągnięte rezultaty pozwalają na stwierdzenie, że nawiązane kontakty i podjęte
inicjatywy będą rozwijane w przyszłości.

Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
Szkolenia i kursy
Dużym sukcesem Oddziału w 2016 r., było przeprowadzenie 15 szkoleń, łącznie
udział w szkoleniach wzięło 100 osób, dzięki udzielonej akredytacji przez Ministerstwo
Skarbu Państwa uruchomiono jedyne w województwie warmińsko‑mazurskim szkolenie
dla Kandydatów do Rad Nadzorczych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa.
Ostateczne zrealizowano 15 kursów, w których przeszkolono 100 osób, poniżej wykaz
kursów zrealizowanych w 2016 r.
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Lp.

Kurs

1

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy i ZUS
od 1.01.2016 r.

2

Specjalista. ds. kadr i płac

3

Samodzielny
księgowy – bilansista

Rozpoczynający

Kończący

5

5

11+1 =12
(1 osoba tylko
komputery)

11
(bo 1 osoba bez
zaświadczenia)

14

14

4

Rozliczanie delegacji służbowych i zagranicznych

3

3

5

Rady Nadzorcze

9

9+1

6

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy i ZUS
od 1.01.2016 r.

2

2

7

BHP i ppoż. okresowe
dla PTE O. Olsztyn – kierownicy

2

2

8

BHP i ppoż. okresowe dla PTE O. Olsztyn

2

2

9

Specjalista ds. kadr i płac

13

13

10

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy i ZUS
od 1.01.2016 r.

8

8

11

Samodzielny księgowy – bilansista
w oparciu o system ENOVA

8

8

12

Specjalista. ds. kadr i płac

9

9

13

BHP i ppoż. okresowe
– kierownicy / biuro J. Cichonia

1

1

14

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy i ZUS
od 1.01.2016 r.

11

11

15

Rozliczanie delegacji służbowych

1

1

Odczyty i prelekcje
W 2016 roku zorganizowano 3 otwarte prelekcje w ramach cyklicznych spotkań
dyskusyjnych „Akademia Umiejętności Ekonomicznych i Finansowych” oraz „Mazurski
Think Tank”, których celem jest:
• dostarczenie wiedzy ekonomicznej jako niezbędnego komponentu do prowadzenia
i finansowania przedsięwzięć oraz poznanie potrzeb informacyjnych poprzez:
• dostarczanie wiedzy o najnowocześniejszych narzędziach finansowania przedsię‑
biorstw i instytucji;
• pogłębianie i rozpowszechnianie wzorców dobrych praktyk biznesowych w drodze
paneli dyskusyjnych.
Spotkania miały miejsce w Budynku Konferencyjnym Olsztyńskiego Parku Naukowo
‑Technologicznego, który jest partnerem organizacyjnym realizowanego przedsięwzię‑
cia.
W spotkaniach wystąpiło trzech prelegentów: Jerzy Kawa – Prezes Zarządu Oddziału
PTE w Olsztynie, który przedstawił prezentację pt: „Jak poznać nadchodzący kryzys
ekonomiczny”, Adrian Sadowski – Ekspert Olsztyńskiej Grupy Wspierania Biznesu
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ds. bezpieczeństwa biznesu i optymalizacji podatkowej z prezentacją pt: „Wybór wła‑
ściwej formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa, zalety i wady dostępnych kon‑
strukcji” oraz Marcin Gosławski – Prezes Zarządu Inspire Consulting, który przedstawił
możliwości finansowania przedsięwzięć z dotacji UE na rzecz rozwoju przedsiębiorstw
z Warmii i Mazur.
Wśród uczestników Akademii byli zarówno przedstawiciele instytucji państwowych
min: Uniwersytetu Warmińsko‑Mazurskiego oraz Urzędu Statystycznego, jak i przedstawi‑
ciele wielu różnych branż min: „Ater Logic” Sp.jawna. z branży automatyki przemysłowej,
Biuro Rachunkowe „Mariusz Stencel”, „Kimika Laboratories” z branży biotechnologicznej,
„Wydawnictwo Akcydensowe” z branży poligraficznej, „Telepartner Sp.z.o.o” z branży
telekomunikacyjnej, „Masdar” Sp.z.o.o – firma zajmująca się monitoringiem GSM oraz
„Telit Management” z branży IT. BGż Paribas, Komputronik
Dyskusja, która miała miejsce po wystąpieniach prelegentów przyniosła wiele cieka‑
wych wniosków, szczególnie w zakresie form współpracy oraz promocji usług uczestników
Akademii Umiejętności Ekonomiczno‑Finansowych. Firmy uczestniczące w akademii
wyraziły chęć współpracy z Olsztyńskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ekonomicz‑
nego w zakresie: szkoleń dotyczących dotacji unijnych, przygotowania biznes planów,
poszerzenia wiedzy ekonomicznej, a także porad w dyscyplinie zarządzania.

Szkoły i studia zawodowe
Towarzystwo w analizowanym roku prowadziło Szkołę Policealną dla dorosłych i mło‑
dzieży. Szkoła kształci w kierunkach: technik farmaceutyczny, technik rachunkowości.
W roku 2016 przeprowadzony nabór do szkoły zaowocował uruchomieniem nowego
kierunku technik rachunkowości, Łącznie do szkoły policealnej PTE O. Olsztyn zapisało
się 60 osób z czego 33 osoby zapisanych na kierunek technik farmaceutyczny, 27 osób
zapisanych na kierunek technik rachunkowości. Stan słuchaczy na koniec grudnia uczęsz‑
czających na zajęcia lekcyjne: technik farmaceutyczny 21 osób, technik rachunkowości
16 osób. Obecnie prowadzony jest nabór zimowy do szkoły policealnej dla dorosłych
i młodzieży PTE na rok szkolny 2016/2017. Ponadto w 2016 r. zarejestrowano dwa nowe
zawody do szkoły policealnej PTE dla dorosłych: technik informatyk i technik admini‑
stracji, które planujemy uruchomić od lutego 2017 r. Z racji wyżej wymienionych szkół
zmieniono nazwę szkoły policealnej dla dorosłych PTE o profilu rachunkowość Szkoła
Policealna dla Dorosłych na Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Szkoła Policealna Zawo‑
dowa w Olsztynie. Zaktualizowano statuty Szkoły Policealnej dla młodzieży, dorosłych
i Ośrodka Szkoleniowego zgodnie z nowelizacją przepisów prawa oświatowego. Dużym
sukcesem oddziału w 2016 r. było podpisanie listu intencyjnego z firmą „Komputronik”
w sprawie objęcia patronatem klasy o profilu technik informatyk. W 2017 r. planujemy
uruchomić w ramach działalności szkoleniowej oddziału, kursy kwalifikacji zawodowych
a także od września 2017 r. nowe kierunki Szkoły Policealnej PTE.
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Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W roku sprawozdawczym 2016 zorganizowano i przeprowadzono pierwszy etap
XXIX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której hasłem przewodnim była „Nie‑
równości społeczne a rozwój gospodarczy”. W zwodach szkolnych (I stopnia), które
odbyły się w dniu 4 listopada 2015 r. brało udział 266 uczniów z 33 szkół. Do II etapu
(zawodów okręgowych) zakwalifikowanych zostało 25 osób z 11 szkół, do III etapu nikt
się nie zakwalifikował.
W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęła się XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
pod hasłem „Państwo a gospodarka”. Honorowy patronat nad olimpiadą objął Prezes
Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński.
Do udziału w:
• I etapie (szkolnym) olimpiady zgłosiło się 38 szkół (402 uczniów). W zawodach
I stopnia, które odbyły się w dniu 9.11.2016 r. przystąpiło 305 uczniów z 37 szkół.
• II etapie (okręgowym) olimpiady zakwalifikowano 32 uczniów z 15 szkół. W zawo‑
dach II stopnia, które odbyły się w dniu 13.01.2017 r. wzięło ostatecznie udział 28
uczniów (z 14 szkół).

Działalność wydawnicza
W roku sprawozdawczym nie wydano żadnej pozycji. Natomiast podjęto decyzję
o utworzeniu w strukturze oddziału wydawnictwa z własnym komitetem wydawniczym,
któremu przewodzi dr Benedykt Puczkowski. Jako pierwsze działanie podjęto decyzję
o wydaniu monografii zbiorowej w I półroczu 2016 r. Komitet będzie także odpowiedzialny
za organizację konferencji naukowej. Skład Komitetu zostanie ustalony w I kwartale
2016 r. Na rok 2017 przewidziano jedną we współpracy z marszałkiem województwa
poświęconą ekonomicznym problemom rozwoju regionu.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Olsztynie
Lp.

2015

2016

Konferencje

liczba
uczestnicy

–

3
50

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–

3
50

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

6
58

15
100

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

5
50

–

2

Publikacje
(wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–

–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–

3
30

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

1
9
0

2
60
6

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

–

–

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2015

2016

1

Koła

–

1

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

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

1

–

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

55
–

55
–
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15.

Oddział PTE w Opolu

Sprawy organizacyjne
•

 ktualnie Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Opolu skupia 83
A
członków zwyczajnych, tj. o 3 osoby więcej niż rok wcześniej. Na posiedzeniu Za‑
rządu Oddziału PTE w miesiącu grudniu 2016 r. przyjęto do Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego następujące osoby:
–	Maciej Flank – pracownik administracyjny Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie
–	Barbara Czyżowicz – właściciel Biura Rachunkowego Głubczyce
–	Łukasz Mach – pracownik naukowo‑dydaktyczny Politechniki Opolskiej.
• W Oddziale funkcjonuje Koło Naukowe Ekonomistów skupiające członków‑studentów
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Z działalności Koła w roku
akademickim 2014/2015 zostało złożone sprawozdanie, które przyjęto na posiedzeniu
Zarządu Oddziału PTE w miesiącu styczniu 2016 roku. Członkowie Koła wykazują
dużą aktywność w realizacji zadań zapisanych w programie operacyjnym Koła na
rok 2016. Między innymi zrealizowano następujące zadania:
–	Szkolenia dla studentów Uniwersytetu Opolskiego. Koło Naukowe Ekonomistów
wraz z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości zorganizowało szkolenie
„Czy jesteś przedsiębiorczy? Prowadzenie własnej firmy i prawo w biznesie”.
W miesiącu kwietniu wspólnie z Akademickim Centrum Karier byli inicjatorami
szkolenia „Praktyczne aspekty poszukiwania pracy” oraz zorganizowali cykl szko‑
leń w ramach konkursu Karierosfera 2016. Członkowie Koła byli organizatorami
II etap konkursu Karierosfera 2016.
–	Współpraca z uczniami szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.
W miesiącu kwietniu zorganizowali i przeprowadzili trzecią edycję konkursu
Igrzyska Ekonomiczn dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
Ponadto członkowie Koła angażowali się w organizację konferencji, odczytów oraz
wydarzeń dydaktyczno‑naukowych realizowanych przez władze Wydziału Ekonomicz‑
nego UO, jak i Zarząd Oddziału PTE w Opolu. Opiekunem Koła jest Pani dr Anna Mijal
członek Zarządu Oddziału PTE w Opolu.
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•

•
•

 miesiącu grudniu roku 2016 złożono do druku kolejny XIX tom Opolskich Rocz‑
W
ników Ekonomicznych pt; „Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno‑gospodarczego
w ujęciu globalnym, krajowym i lokalnym” o objętości 14,80 ark. wyd., w nakładzie
300 egz., w formacie B5, w oprawie miękkiej. Artykuły są już po recenzji. Termin
wydania I/II 2017 roku.
Zarząd Oddziału PTE w Opolu nawiązał współpracę z Urzędem Statystycznym
w Opolu. Członkowie Zarządu zasiadali w Radzie Programowej Olimpiady Wiedzy
Statystycznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2015/2016.
Zarząd PTE w Opolu podjął rozmowy z przedstawicielem NBP Oddział w Opolu,
celem nawiązania współpracy oraz wsparcia finansowego w zakresie realizacji zadań
zapisanych w planie Oddziału na rok 2017 – ekspertyzy, doradztwo, szkolenia..

Odczyty i prelekcje
Istotną formą popularyzacji i pogłębiania wiedzy ekonomicznej są organizowane
przez Zarząd Oddziału seminaria w ramach „Opolskich Spotkań Ekonomistów”. Ważna,
aktualna i interesująca problematyka spotkań oraz osobowość, wiedza i wysokie kom‑
petencje osób zapraszanych do prowadzenia seminariów decydują o powodzeniu pod‑
jętej inicjatywy, czego wyrazem jest wysoka frekwencja i zainteresowanie uczestników
kolejnych „spotkań”.
• 08 kwietnia 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach Opolskich Spotkań
Ekonomistów. Spotkanie było zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oddział w Opolu oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego. Gościem
spotkania był prof. dr hab. Zenon Wiśniewski z Uniwersytetu im. M. Kopernika
w Toruniu, kierownik Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy. W spotkaniu
uczestniczyli uczniowie Liceum Ekonomicznego w Opolu oraz grupa studentów
i pracowników Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji oraz
przedstawiciele instytucji rynku pracy województwa opolskiego. Po wykładzie odbyło
się krótkie spotkanie z władzami Uniwersytetu Opolskiego, Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego, pracownikami Wydziału oraz przedstawicielami publicznych służb
zatrudnienia: Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.
• 15 listopada 2016 roku, odbyło się kolejne seminarium z cyklu Opolskie Spotkania
Ekonomistów. Gościem spotkania był Pan Enrico Ciullo – specjalista ds. rozwoju
rynku oraz Pani Joanna Zych – specjalista ds. marketingu z firmy Bosetti Global
Consulting. Wykład nt. Kształtowanie modelu współpracy biznesowej. Wspieranie
włoskich inwestycji produkcyjnych w Polsce” wzbudził duże zainteresowanie wśród
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, studentów Wydziału
Ekonomicznego oraz członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Opolu.
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Konferencje
Zarząd Oddziału PTE w Opolu wspólnie z Uniwersytetem Opolskim był organi‑
zatorem IV Ogólnopolskiej Konferencji naukowej: Konsumpcja w procesie rozwoju
społeczno‑ekonomicznego, która odbyła się 26–27.09.2016 roku w Mosznej (województwo
opolskie). W trakcie trwania konferencji ekonomiści z ośrodków akademickich Warszawy,
Szczecina, Krakowa, Wrocławia i Opola zaprezentowali wyniki swoich badań naukowych
w ramach następujących sesji tematycznych:
• Konsumpcja, jako warunek dobrobytu gospodarstw domowych
• Zmiany poziomu konsumpcji a wahania koniunktury
• Konsumpcja, jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego
• Problemy pomiaru dobrobytu gospodarstw domowych
• Konsumpcja, poziom życia a dobrobyt – ujęcie makroekonomiczne
• Finansowe aspekty konsumpcji gospodarstw domowych
• Zachowania konsumentów na rynku
• Marketingowe uwarunkowania decyzji konsumenckich
Przeprowadzone w ramach sesji dyskusje dały podstawę do sformułowania synte‑
tycznych wniosków i postulatów dotyczących zmian poziomu struktury konsumpcji,
kształtowania się poziomu życia ludności, jako uwarunkowań, jakości kapitału ludzkiego
oraz dobrobytu społecznego. Sformułowano wnioski w zakresie możliwości znalezienia
ewentualnych rozwiązań kwestii wykluczenia społecznego, a także wskazały znaczenie
badań naukowych w usprawnianiu działań prowadzonych przez jednostki i organy ad‑
ministracji publicznej na rzecz poprawy dobrobytu.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W dniu 24.05.2016 roku w świetlicy szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Konopnickiej w Opolu odbyło się uroczyste zakończenie XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej pod hasłem: „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”
W spotkaniu uczestniczyli:
• Finaliści i laureaci zawodów okręgowych i centralnych OWE,
• Nauczyciele – opiekunowie przygotowujący uczniów do udziału w Olimpiadzie,
• Przedstawiciele Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział
w Opolu,
• Członkowie Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
• Przedstawiciele Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu,
• Przedstawiciele Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego,
• Uczniowie II LO w Opolu.
Dyrektor szkoły mgr Aleksander Iszczuk, otworzył spotkanie. Uczniowie szkoły, pod
opieką Pani mgr Ewy Michalskiej przygotowali część artystyczną spotkania. Merytoryczną
część zebrania prowadziła dr Maria Bucka – Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady
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Wiedzy Ekonomicznej w Opolu. Prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz, przewodniczący
Komitetu Okręgowego OWE wręczył dyplomy, listy gratulacyjne oraz nagrody finalistom
i laureatom zawodów okręgowych i centralnych oraz ich opiekunom. Specjalną nagrodę
i podziękowania za długoletnią opiekę nad finalistami Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
otrzymał dr Stanisław Karleszko.
Nagrody ufundowali:
• Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu‑nagrody książkowe dla
finalistów i laureatów zawodów okręgowych i centralnych oraz ich opiekunom,
• Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego‑nagrody książkowe
oraz koszulki z logo Uniwersytetu,
• Zarząd Oddziału PTE w Opolu – listy gratulacyjne i skromne nagrody pieniężne.
W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęto edycję XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicz‑
nej pod hasłem „Państwo a gospodarka”. Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekono‑
micznej w Opolu poinformował, że w roku szkolnym 2016/2017 w zawodach I stopnia
(szkolnych), które odbyły się 09 listopada 2016 roku wzięło udział 252 uczniów z 19 szkół
ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Do zawodów II stopnia (okręgowych)
zakwalifikowano 29 uczniów.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Opolu
Lp.

2015

2016

Konferencje

liczba
uczestnicy

–

1
60

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–

–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

–

–

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

2
200

2
180

2

Publikacje
(wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–

–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–

–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

6

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

–

–

1
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Tabela A
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2015

2016

1

Koła

1

1

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

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

–

–

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

81
0

83
0
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16.

Oddział PTE w Poznaniu

Oddział PTE w Poznaniu kontynuował w 2016 r. swoją pracę we wszystkich obsza‑
rach działalności statutowej, dostosowując jej zakres do swoich aktualnych możliwości
finansowych.
Działalnością pracy Oddziału PTE, w trakcie roku, kierował Zarządu Oddziału, który
zebrał się na posiedzeniach czterokrotnie. Na bieżąco Oddziałem kierowało gremium
złożone z Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Sekretarza Zarządu.

Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Edycja XXIX – (2016/2017), odbywała się pod
hasłem „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”. W jej pierwszym etapie wzięło
udział 858 uczniów z 77 wielkopolskich szkół średnich. Do drugiego etapu zakwalifiko‑
wało się 87 uczniów. W zawodach centralnych uczestniczyło 4 finalistów.
Kolejna, XXX edycja OWE (2016/2017) przeprowadzana pod hasłem „Państwo
a gospodarka” odbyła się przy udziale 793 osób z 66 szkół naszego regionu, z czego do
drugiego etapu zakwalifikowało się 85, zaś do trzeciego 4 uczniów. Wielkopolska jest
jednym z regionów, w którym od lat obserwuje się bardzo liczny – jeden z największych
w Polsce udział młodzieży w tym przedsięwzięciu.

Konferencje
Konferencja „Kulturowe uwarunkowania biznesu” na Wydziale Prawa i Admi‑
nistracji UAM w Poznaniu (wraz z dyskusją panelową), zorganizowana przez koło PTE
działające przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Zgromadziła liczne grono naukowców
i praktyków zajmujących się tą problematyką oraz zainteresowanych nią studentów.
Dorobek naukowy konferencji pozwolił na wydanie przez wydawnictwo PTE w Po‑
znaniu książki stanowiącej podsumowanie badań uczestników konferencji.
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VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse 2016 – Akademia
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, zorganizowana przez Wydział Eko‑
nomiczny tej uczelni pod patronatem PTE w Poznaniu.

Wykłady i prelekcje
Tak jak w latach poprzednich, w ramach działalności statutowej, oddział naszego
stowarzyszenia starał się kontynuować działalność popularyzatorską. W ramach popu‑
laryzacji wiedzy ekonomicznej na UAM w Poznaniu odbyły się, przy licznym udziale
członków koła PTE, wykłady otwarte dra Dave’a Yatesa pt. „Business Information and
Analytics Methods” i dra Alberta Harrisa pt. „2016 U.S. Elections: History of the U.S.
Political System and How Technology is Impacting the U.S. Elections”.
Ponadto, w ramach współpracy z nauczycielami będącymi opiekunami uczniów
uczestniczących w zawodach regionalnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Przewod‑
nicząca Komitetu Okręgowego OWE prof. UEP dr hab. Ewa Mińska‑Struzik wygłosiła
wykład i przeprowadziła dyskusję panelową dotyczącą problemów nauczania ekono‑
micznego w szkołach ponadgimnazjalnych.

Działalność wydawnicza
W wyniku znacznego zainteresowania środowiska członków i sympatyków po‑
znańskiego Oddziału PTE jego działalnością wydawniczą, i w obliczu nader skromnych
zasobów finansowych, Zarząd Oddziału zalecił skoncentrowanie się na prowadzeniu
właśnie tej działalności statutowej. Co pozwoliło w 2016 r. urzeczywistnić się wydaniem
czterech książek naukowych:
• Monika Dobska i Paweł Dobski, Zarządzanie jakością
• Andrzej Szymkowiak, Zachowania konsumentów korzystających z portali zakupów
grupowych i ich uwarunkowania
• Marek Szczepański i Tomasz Brzęczek, Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych
programach emerytalnych. Uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczno‑fiskalne
i demograficzne
• Kulturowe uwarunkowania działalności gospodarczej pod red. Ryszarda Kamińskiego
i Jacka Sójki
Kontynuowano również redakcję i wydawanie popularnonaukowego periodyku Od‑
działu PTE zatytułowanego „Przegląd Ekonomiczny”. Niestety ze względów finansowych
udało się wydać w 2016 roku tylko jeden numer czasopisma.
Do najciekawszych inicjatyw podjętych i realizowanych w 2016 r. w ramach dzia‑
łalności statutowej należy zaliczyć rozpoczęcie publikacji, z inicjatywy członka Zarządu
PTE w Poznaniu prof. dr hab. Janusza Tomiadjewicza, na stronie internetowej Oddziału
„Obserwatorium Ekonomicznego”. Treści zamieszczane on‑line w ramach „Obserwato‑
rium” będące autorstwa profesora Tomidajewicza i jego zespołu dają szeroki przegląd
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aktualnej sytuacji i tendencji pojawiających się w głównych obszarach funkcjonowania
naszej gospodarki.

Działalność szkoleniowa
W 2016 roku działalność szkoleniowa uległa znacznemu dalszemu ograniczeniu,
co wiąże się przede wszystkim z uwarunkowaniami makroekonomicznymi (spadek
zainteresowania szkoleniami i nasyceniem rynku) oraz bardzo silną konkurencją ze
strony firm szkoleniowych o dużym potencjale. Głównym, nadal realizowanym przez
PTE w Poznaniu typem szkolenia był kurs kasjera złotowo‑walutowego. Podejmowane
próby organizacji interesujących szkoleń, np. z zakresu funkcjonowania i zarządzania
w obszarze służby zdrowia, nie spotkały się z wystarczającym zainteresowanie poten‑
cjalnych słuchaczy. Tak istotny regres w jednym z kluczowych obszarów działalności
Oddziału stanowił ważny element do analizy dla Zarządu. Wynikiem tego było podjęcie
prób zdywersyfikowania oferty szkoleniowej oraz wzmożenie wysiłków marketingowych.
Efekty podjętych działań niestety nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Mimo to
udało się przeprowadzić szkolenia:
• cykl warsztatów „Prawo we własnej firmie”, na zlecenie Urzędu Miasta Poznania,
• cykl warsztatów „Biznesplan – aspekty praktyczne”, na zlecenie Urzędu Miasta Po‑
znania,
• cykl warsztatów „Prawo zamówień publicznych – praktyczny przewodnik”, na zlecenie
Urzędu Miasta Poznania,
• cykl warsztatów „Strategia rozwoju Twojej firmy w oparciu o fundusze UE”, na zle‑
cenie Urzędu Miasta Poznania,
• zamknięte szkolenie kadrowo‑płacowe na zlecenie firmy Samsung we Wronkach,
• 8 edycji szkolenia kasjerskiego.

Członkowie PTE Oddziału w Poznaniu
Liczebność członków Oddziału PTE w Poznaniu utrzymuje się od wielu lat na zbliżo‑
nym poziomie, choć istnieją wahania w zakresie aktywności członków i opłacaniu przez
nich składek. Optymistycznym zjawiskiem w tym zakresie jest fakt wstępowania w szeregi
członków stowarzyszenia grupy doktorantów i doktorów wywodzących się zarówno
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jak i Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Na koniec roku zarejestrowanych było 238 członków.

Uwagi końcowe
W 2016 r. sytuacja finansowa Oddziału PTE w Poznaniu uległa dalszemu, znacznemu
pogorszeniu. Pomimo podejmowanych wysiłków ze strony Prezesa i pozostałych członków
Zarządu, nie udało się w pełni ustabilizować przychodów na poziomie gwarantującym
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bezpieczne funkcjonowanie stowarzyszenia. Nie mówiąc już o prowadzeniu szerszej
działalności statutowej. Wobec powyższego, Zarząd Oddziału w 2016 r. rozpoczął proce‑
durę konsultacji ze środowiskiem członków PTE, w celu rozważenia decyzji o sprzedaży
posiadanego Domu Ekonomisty. Bieżące utrzymanie budynku i, w bliskiej perspektywie,
liczne, niezbędne do przeprowadzenia remonty mogą doprowadzić do sytuacji całkowi‑
tego ograniczenia działalności PTE w Poznaniu, co wiązałoby się z zaprzepaszczeniem
wieloletniego dorobku środowiska poznańskich ekonomistów.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Poznaniu
Lp.

2015

2016

Konferencje

liczba
uczestnicy

2
100

2
150

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

10
45

–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

18
159

13
73

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

2
50

2
40

2

Publikacje
(wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

5
420

5
383

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–

–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

6

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

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2015

2016

1

Koła

1

1

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

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

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

212
0

238
1
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17.

Oddział PTE w R adomiu

Zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania terenowej jednostki organizacyjnej –
Oddziału PTE z siedzibą w Radomiu, dnia 12 maja br. na Wydziale Nauk Ekonomicz‑
nych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno‑Humanistycznego im. K. Pułaskiego
w Radomiu odbyło się zebranie założycielskie tego Oddziału. W zebraniu uczestniczyło
70 osób, w tym pracownicy naukowo‑dydaktyczni, doktoranci oraz studenci. Z ramienia
Zarządu Krajowego PTE w zebraniu wziął udział Pan Łukasz Antos, sekretarz Oddziału
PTE w Kielcach.
Przewodniczącą Zebrania założycielskiego była ani prof. zw. dr hab. Katarzyna
Głąbicka‑Auleytner. Wybrano organy Towarzystwa. Prezesem Zarządu PTE Oddział
w Radomiu został prof. nadzw. dr hab. Jan L. Bednarczyk, Dziekan WNEiP, natomiast
Wiceprezesami zostały prof. nadzw. dr hab. Anna Mężyk i dr Aneta Kosztowniak. Na se‑
kretarza Oddziału wybrano mgra Pawła Świtala. Delegatami na Zjazd Krajowy PTE
zostali: prof. nadzw. dr hab. Jan Bednarczyk oraz prof. zw. dr hab. Sławomir Bukowski.
Na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano prof. zw. dr hab. Katarzynę Głąbicką
‑Auleytner. Dokonano również wyboru członków Rady Naukowej oraz Komitetu Zało‑
życielskiego. Na zakończenie Zebrania założycielskiego określono główne cele Oddziału
na najbliższą przyszłość.
Oddział został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 9 listopada
2016 r.

Oddział PTE w R adomiu zrealizował lub

współorganizował następujące przedsięwzięcia:

Konferencje międzynarodowe
•
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I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. BANKI SPÓŁDZIELCZE WOBEC
WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO RYNKU, Katedra Polityki Ekonomicznej i Banko‑
wości, 14 czerwca 2016 r., Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH Radom.
Liczba uczestników: 90 osób.

17. Oddział PTE w Radomiu

Konferencje ogólnopolskie
•

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Służba publiczna – stan obecny, wyzwa‑
nia i oczekiwania, Katedra Prawa, Studenckie Koło Naukowe Administratywistów
„SKAUTH”, 8 listopada 2016 r., Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH
Radom. Liczba uczestników: 46 osób. Patronat PTE o/Radom.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Zmowy przetargowe w prawie ochrony
konkurencji i w prawie karnym, Studenckie Koło Naukowe Administratywistów
„SKAUTH”, 7 grudnia 2016 r., Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH
Radom. Liczba uczestników: 66 osób. Patronat PTE o/Radom.

•

Monografia naukowa
J . Bednarczyk, K. Sadurski (red.), Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego
rynku, SPATIUM Radom 2016, ISBN 978‑83‑62805‑06‑8, ss. 192.

•

Czasopisma
•

„Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne”, WNEiP, UTH w Radomiu, Radom
2016, nr 2/2016, Aneta Kosztowniak (red. wyd.), ISSN 2450‑3940, ss. 93. Wydawnic‑
two elektroniczne.
„Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne”, WNEiP, UTH w Radomiu, Radom
2016, nr 3/2016, Aneta Kosztowniak (red. wyd.), ISSN 2450‑3940, ss. 113. Wydaw‑
nictwo elektroniczne.

•

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Radomiu
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela A
2015

2016

Konferencje

liczba
uczestnicy

3
190 osób

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

–

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

–

2

Publikacje (wyłącznie książki i czasopisma,
w tym biuletyny)

liczba
nakład

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–

4

Ekspertyzy

liczba

–

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

6

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

1

3
(w tym 1 monografia,
2 numery czasopisma)

–
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.
1

Wyszczególnienie

Tabela B
2015

2016

Koła

–

2

Kluby

–

3

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

11

4

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

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

86

30
6
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18.

Oddział PTE w R zeszowie

Działalność statutowo‑organizacyjna, praca Zarządu
Oddziału
W roku 2016 odbyły się 2 posiedzenia Zarządu, 4 posiedzenie Prezydium Zarządu
oraz 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Do najważniejszych spraw będących przedmiotem posiedzeń Zarządu było:
• zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2015,
• omówienie programu działania i planu finansowego na rok 2016,
• odbudowa współpracy z przedsiębiorstwami, uczelniami oraz jednostkami samo‑
rządowymi Podkarpacia,
• popularyzacja działalności PTE w regionalnych środkach masowego przekazu,
• przygotowanie projektów w celu pozyskiwanie funduszy unijnych.
Na posiedzeniu Prezydium Zarządu omawiano bieżące sprawy związane z funkcjo‑
nowaniem Oddziału i pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Oddział podjął
współpracę partnerską w dwóch projektach.
Komisja Rewizyjna Oddziału odbyła 2 posiedzenia, przeprowadziła kontrolę sprawoz‑
dania finansowego za rok 2015 i wydała opinię o nim Zarządowi Oddziału. Stwierdziła
zgodność z obowiązującym statutem i założonym planem działania.
Oddział podejmował działania w pozyskaniu członków wspierających. Niestety
większość firm nie jest zainteresowana tą formy współpracy.
W okresie sprawozdawczym Oddział liczył 72 członków zwyczajnych zrzeszonych w 4
kołach działających na terenie Podkarpacia. Zakończyło działalność koło w Przemyślu.
Jego członkowie przeszli do koła rzeszowskiego.

Działalność szkoleniowa
Rok 2016 był kolejnym trudnym okresem dla działalności szkoleniowej. Istotną ba‑
rierą dla rozwoju działalności szkoleniowej była ograniczona liczba dostępnych środków
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z funduszy unijnych. Wiele firm i przedsiębiorców jest zainteresowana głównie szkole‑
niami finansowanymi ze środków europejskich.
Mniejsze zainteresowanie szkoleniami spowodowane jest słabą sytuacją finansową
niektórych naszych stałych kontrahentów zlecających regularne dokształcanie pracow‑
ników. Oddział podejmował intensywne działania zmierzające do zwiększenia liczby
szkoleń organizowanych na zasadzie zgłoszeń indywidualnych słuchaczy.
W roku 2016 przygotowano i zaoferowano szkolenia z zakresu: „Kasjer walutowo
‑złotowy”; „Zamkniecie ksiąg rachunkowych i zasady sporządzania sprawozdań finanso‑
wych” oraz „Gospodarka finansowa dla jednostek budżetowych, a zmiany w kwalifikacji
budżetowej”. Niestety tylko na jedno szkolenie z zakresu „Zamkniecie ksiąg rachunko‑
wych i zasady sporządzania sprawozdań finansowych” zgłosiła się odpowiednia ilość
chętnych.
Pozostałe tematy, które Oddział miał w swojej ofercie szkoleniowej, nie spotkały się
z większym zainteresowaniem i nie zdołano ich zrealizować.
W czerwcu 2016 r. otrzymaliśmy informację, że przygotowany jesienią 2015 r. projekt
w ramach działania 4.3 POWER pn. „Wirtualna Przestrzeń Edukacyjna – budowanie kul‑
tury i kształcenia przez całe życie”, pomimo pozytywnej oceny merytorycznej niestety nie
uzyskał dofinansowania. Oddział przygotował projekt szkoleniowo‑badawczy w ramach
programu Polska–Słowacja. Niestety partner z Preszowa nie zdecydował się na pokrycie
wkładu własnego. W związku z tym musieliśmy zrezygnować z projektu.
Jesienią 2016 r. została przygotowana nowa oferta szkoleń z zakresu podatków oraz
prawa pracy dla podkarpackich przedsiębiorstw.

Popularyzacja Wiedzy Ekonomicznej, praca z młodzieżą
Główną formą popularyzowania wiedzy ekonomicznej jest organizowanie Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej. W roku 2016 zakończona została XXIX Olimpiada, w której udział
wzięło 391 uczniów z 44 szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.
Do zawodów centralnych zakwalifikowała się Patrycja Dziwińska, uczennica Zespołu
Szkół Społecznych w Tarnobrzegu i została jej finalistką.
W kwietniu 2016 r. odbyło się uroczyste podsumowanie XXIX Olimpiady połączone
z wręczeniem nagród dla uczniów i ich opiekunów. Nagrody ufundowali: Prezydent
Miasta Rzeszowa i ICN „Polfa” Rzeszów.
We wrześniu rozpoczęto przygotowania do kolejnej XXX OWE przebiegającej pod
hasłem:” Państwo a gospodarka”.
W zawodach szkolnych, które odbyły się w listopadzie 2016 r. udział wzięło 338
uczniów z 42 szkół woj. Podkarpackiego. Do zawodów okręgowych Jury zakwalifikowało
34 osób z 16 szkół, które odbyły się w styczniu 2017 r.
14 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie odbyła się XXV Sesja
Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów. Gościem specjalnym był prof. dr hab. Grze‑
gorz Kołodko, który wygłosił wykład na temat:”Rola państwa i rynku we współczesnej
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gospodarce”. Sesja to ważny element edukacji ekonomicznej wśród młodzieży i stanowi
bardzo istotny czynnik w procesie przygotowania uczniów do zawodów okręgowych
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Konferencje i seminaria
W roku 2016 Oddział był współorganizatorem konferencji zatytułowanej „Podkar‑
packie przedsiębiorstwa w latach 1991‑2015”. Miejscem konferencji była Sala Rycerska
rzeszowskiego Ratusza. Celem konferencji była próba analizy najważniejszych zmian jakie
dokonywały się w okresie minionych 25 lat na Podkarpaciu w sektorze przedsiębiorstw,
ich losy, rozwój i upadki.
W części plenarnej konferencji zaprezentowane zostały m
 .in. następujące referaty:
• Geopolityczne i instytucjonalne uwarunkowania rozwoju regionu – na przykładzie
Podkarpacia – prof. dr hab. Józef Oleński, wieloletni prezes Głównego Urzędu Sta‑
tystycznego
• 25 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – aktywność giełdowa podkarpac‑
kich spółek – Norbert Bąk, Dział Relacji z Klientami Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie
• Restrukturyzacja własnościowa podkarpackich przedsiębiorstw w latach 1991‑2015 –
Krzysztof Mazur, w latach 1996–2012 specjalista/dyrektor Delegatury Ministerstwa
Skarbu na Podkarpaciu
• Rozwój przedsiębiorczości a jakość życia na Podkarpaciu – dr Marek Cierpiał‑Wolan,
dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
• Narodowe Fundusze Inwestycyjne – giełda – akcjonariat pracowniczy. Studia przy‑
padku – ścieżki rozwoju i upadku podkarpackich przedsiębiorstw – dr Krzysztof
Kaszuba, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie/ Polskie Towarzystwo Ekono‑
miczne
W konferencji wzięły udział 52 osoby; przedstawiciele podkarpackich przedsiębiorstw,
uczelni oraz studenci.
W 2016 r. Oddział włączył się w organizację, organizowanego od 15 lat przez Wyż‑
szą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie rankingu, „Lista 100 największych podkarpackich
przedsiębiorstw”. W konferencji podsumowującej wyniki za rok 2015, we wrześniu,
w Centrum Wystawienniczo Kongresowym w Jasionce wzięło udział około 120 przed‑
stawicieli podkarpackich firm i instytucji.

Sytuacja finansowa
Jesienią 2016 r. w związku z rezygnacją najemcy z wynajmu lokalu PTE gwałtownemu
pogorszeniu uległa sytuacja finansowa Oddziału. We wrześniu zostały rozwiązane umowy
o pracę z 2 zatrudnionymi na 1/2 etatu pracownikami. W grudniu Oddział powrócił do
własnego, częściowo odnowionego, lokalu przy ulicy Hetmańskiej 15.
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Mimo zmniejszenia się w roku 2016 dochodów z działalności szkoleniowej oraz
braku wsparcia ze strony członków wspierających Oddział wypracował zysk w kwocie
6603,17 zł, przy przychodach 88629,84 zł. Prowadzona była bardzo oszczędna gospo‑
darka wydatkami.
W okresie sprawozdawczym Oddział zachował pełną płynność finansową. Wszelkie
zobowiązania na rok 2016 zostały uregulowane, łącznie z wypłatą świadczeń dla odcho‑
dzących pracowników za niewykorzystane urlopy.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Rzeszowie
Lp.

2015

2016

Konferencje

liczba
uczestnicy

–
–

2
172

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

6
39

2
45

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

3
42

1
30

2

Publikacje
(wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–
–

–
–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–

1

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

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

–

–

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2015

2016

1

Koła

5

4

2

Kluby

–

–

3

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

–

–

4

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

–

–

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

72
–

72
–
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19.

Oddział PTE w Szczecinie

Konferencje
W 2016 roku Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie zrealizował
(jako organizator lub współorganizator) następujące konferencje naukowe:
1.	Konferencję Naukowo‑Szkoleniową pt. „Quo Vadis Marketingu i Transportu” (wraz
z Katedrą Marketingu Usług Uniwersytetu Szczecińskiego; Szczecin, 14–15 kwietnia
2016 roku);
2.	Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Ruch turystyczny. Trendy‑Badania
‑Organizacja” (wraz z Katedrą Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego;
Szczecin, 17–18 maja 2016 roku);
3.	Konferencję Naukowo‑Szkoleniową pt. „Przeobrażenia w marketingu na współczesnym
rynku” (wraz z Katedrą Marketingu Usług Uniwersytetu Szczecińskiego; Pobierowo
28–29 czerwca 2016 roku);
4.	XIII Międzynarodową Konferencję pt. „Transport. Wzrost i rozwój. EURO‑TRANS
2016” (wraz z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług i Szkołą Główną Handlową
Szczecin, 19 – 20 września 2016 roku);
5.	Konferencję Naukową nt. „The Role of Economic Theory in Economy, Management,
Finance and Business” (wraz z Łotewskim Towarzystwem Ekonomicznym i Wydziałem
Nauk Społecznych Łotewskiej Akademii Nauk; Ryga, 23 września 2016 roku)
6.	XII Konferencję Naukową pt. „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty”
(Szczecin, 9–11 października 2016 roku);
7.	Konferencję Naukowo‑Branżową pt. „Regionalna polityka turystyczna w wojewódz
twie zachodniopomorskim” (wraz z Katedrą Zarządzania Turystyką Uniwersytetu
Szczecińskiego i Biurem Turystyki Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Mar‑
szałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego);
8.	Międzynarodową Konferencję nt. „Future of Business and Finance: Challange and Pro
spects after the Crisis” (wraz z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług; Szczecin,
14–15 grudnia 2016 r.).
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Seminaria naukowe
W ramach XX Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno‑Ekonomicznej uczniów gim‑
nazjów woj. zachodniopomorskiego Oddział zorganizował: seminarium naukowe dla
uczestników wydarzenia (uczniów wraz z opiekunami) nt. „Związku i relacji etyki oraz
ekonomii we współczesnej gospodarce” (szerzej nt. seminarium w rozdziale: propagowanie
wiedzy ekonomicznej);

Odczyty i prelekcje
Cele statutowe Oddział realizuje również poprzez organizację różnorodnych odczy‑
tów i prelekcji dla pracowników naukowych, studentów, doktorantów, członków oraz
sympatyków PTE. W 2016 roku zorganizowano następujące wykłady:
1.	„Polska i kraje Europy Środkowo‑Wschodniej w pułapce średniego dochodu. Rosnąca
świadomość problemu i pierwsze propozycje konstruktywnych działań” – prof. nadzw.
dr hab. Wojciecha Bieńkowskiego (8 kwietnia 2016 roku);
2. „The competitiveness of Bulgarian economy after acquisition of EU’ membership” –
prof. wizytującej na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szcze‑
cińskiego Genki Rafailovej (26 kwietnia 2016 roku);
3. „ECB‑Crisis Policy and Banking Union” – prof. Markusa Kerbera (24 maja 2016
roku);
4. „New driver of sustainable tourism: the e‑tourist” – prof. Filipe Carrera (11 paździer‑
nika 2016 roku; formuła online)
5. „Nowy pragmatyzm. W poszukiwaniu paradygmatu ekonomii XXI wieku” – prof. Grze‑
gorza Kołodko (22 listopada 2016 roku).

Publikacje
W okresie sprawozdawczym Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szcze‑
cinie kontynuował działalność wydawniczą. W 2016 roku wydano trzy kolejne, intere‑
sujące publikacje z zakresu ekonomii, finansów oraz transportu. W trakcie procedury
wydawniczej są także kolejne dwie pozycje, również o tematyce transportowej.
Wyżej wymienione prace oraz te, które ukazały się w latach ubiegłych można znaleźć
na stronie internetowej: www.pte.szczecin.pl w zakładce: Wydawnictwo.
Stale prowadzona jest dystrybucja wydanych publikacji poprzez szeroką akcję infor‑
macyjną. Zakup książek możliwy jest poprzez portal Allegro, kontakt bezpośredni (ma‑
ilowy lub telefoniczny) z Asystentem Zarządu Oddziału lub w Księgarni Ekonomicznej
Leki Sp. z o.o., z którą Oddział nawiązał współpracę.
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Publikacje wydane w 2016 roku:
Tytuł publikacji

Autor

Nakład

ISBN

Możliwości wykorzystania transportu wodnego śródlądowego
w obsłudze zespołu portowego Szczecin‑Świnoujście

M. Pluciński
(red.)

200 egz.

978-83-65360-02-1

Patologie i oszustwa gospodarcze po transformacji ustrojowej

K. Schneider

350 egz.

978‑83‑65360‑03‑8

Patologie i oszustwa w finansach publicznych. Badanie
skali oszustwa środków publicznych w świetle rosnącego
zadłużenia kraju

K. Schneider

350 egz.

978‑83‑65360‑04‑5

A. Szwajlik
(red.)

20 egz.

978‑83‑65360‑08‑3

Współczesne dylematy ekonomiczne

Konsultacje i doradztwo
Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie wspiera Projekt „Eko‑
nomia społeczna kluczem do sukcesu”, który współfinansowany ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020,
w ramach działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie
rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej.
Celem projektu jest wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopo‑
morskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie
efektywności działania PES i instytucji otoczenia ekonomii społecznej.
Osobą pełniąca funkcję eksperta z ramienia Oddziału jest dr hab. Henryk Babis,
prof. US.

Ekspertyzy
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Oddział wykonał następujące
opracowania eksperckie:
1. Ocena ekspercka dotycząca sytuacji finansowej, majątkowej, organizacyjnej i prawnej
Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.;
2.	Analiza możliwości wykorzystania potencjału Szczecińskiego Parku Przemysłowego
Sp. z o.o. dla celów produkcji zbrojeniowej – budowy okrętów wojennych i ich re‑
montów;
3.	Opracowanie analizy dokumentów planistycznych i strategicznych na obszarze
gmin: Szczecin, Stargard, Świnoujście, Goleniów, Gryfino, Police, Stepnica, Nowe
Warpno, Kobylanka, Stare Czarnowo, Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Dziwnów,
Kamień Pomorski, Wolin, Międzyzdroje, Przybiernów na potrzeby projektu „LAST
MILE – Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycz‑
nych” (ekspertyza dla Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie);
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4.	Opracowanie raportu z przeprowadzonych badań nt. „Kreowanie wartości przez in
stytucje otoczenia biznesu poprzez pryzmat skonfliktowanych logik instytucjonalnych”
(opracowanie w języku angielskim).
Ponadto w listopadzie 2016 roku Oddział podjął się moderowania panelu dyskusyj‑
nego „Networking Forum: Future paths of the REAL education and employment actions
& alliances” odbywającego się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu
Szczecińskiego. Osobą moderującą z ramienia Oddziału była: dr hab. Magdalena Zioło,
członek PTE.

Działalność służąca propagowaniu wiedzy ekonomicznej
Wśród działań mających na celu propagowanie wiedzy ekonomicznej, które zreali‑
zowano w 2016 roku wymienić należy:
1.	XXIX Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej (zawody na poziomie okręgowym) – 8 stycz‑
nia 2016 r.
2.	III edycję Konkursu Wiedzy Prawno‑Ekonomicznej dla szkół średnich „Zasada
zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska w aspekcie gospodarczym i praw‑
nym” – 25 kwietnia i 5 maja 2016 roku;
3.	XV Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” na Jasnych Błoniach
w Szczecinie – 5 czerwca 2016 roku;
4.	XX Małą Olimpiadę Wiedzy Społeczno‑Ekonomicznej dla uczniów gimnazjów
woj. zachodniopomorskiego – od czerwca do listopada 2016 roku
A d. 1
Do XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2015/2016 zgłosiło się 36
szkół i zadeklarowano udział 469 uczniów. Ostatecznie – w I etapie (szkolnym) – uczestni‑
czyło łącznie 349 uczniów. Do II etapu, jury w składzie: Agnieszka Budziewicz‑Guźlecka,
Maciej Czaplewski oraz Henryk Babis, zakwalifikowała 35 zawodników z 11 szkół.
II etap odbył się w dniu 8 stycznia 2016 roku o godz. 11:00 w Sali Rady Wydziału
Zarządzania i Ekonomiki Usług. Do zawodów okręgowych ostatecznie przystąpiło
31 uczniów z 9 szkół. Uczniowie dwóch szkół – tj. z Gryfic oraz Myśliborza nie stawili
się na zawodach.
Podczas zawodów odbyło się również spotkanie przedstawicieli Oddziału PTE
w Szczecinie z opiekunami uczestników Olimpiady. Omówiono szereg spraw związa‑
nych z dotychczasowym przebiegiem inicjatywy w regionie. Prezes Zarządu Oddziału
wyraził podziękowania nauczycielom za wkład pracy i zaangażowanie w organizację
Olimpiady.
Wśród finalistów z okręgu zachodniopomorskiego XXIX Olimpiady Wiedzy Ekono‑
micznej znaleźli się: Zuzanna Kosmala (XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie),
Papliński Krzysztof (XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie) oraz Madej Mikołaj
(XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie).
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Na szczeblu centralnym w zawodach wzięła udział Zuzanna Kosmala z XIII Liceum
Ogólnokształcące w Szczecinie. Uczennica zajęła 20 miejsce w finale Olimpiady.
A d. 2
W dniu 25 kwietnia 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego odbyła się III Edycja Konkursu Wiedzy Prawno‑Ekonomicznej. Celem
konkursu jest upowszechnianie wiedzy prawno‑ekonomicznej, propagowanie kultury
prawnej, zasad racjonalnego gospodarowania oraz rozwijanie zainteresowań młodzieży tą
problematyką. Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wojewódz‑
twa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Organizatorem konkursu, obok ww. Wydziału,
jest Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie.
Motywem przewodnim III edycji była „Zasada zrównoważonego rozwoju w ochronie
środowiska w aspekcie gospodarczym i prawnym”. Patronat honorowy nad przedsięwzię‑
ciem objęli Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz
Prezes Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie.
W konkursie wzięło udział łącznie 49 uczniów pochodzących z różnych szkół wo‑
jewództwa zachodniopomorskiego – m.in. Szczecina, Chojny, Kołobrzegu Nowogardu,
Gryfic. Podczas konkursu zorganizowano seminarium dla opiekunów uczniów połączone
z projekcją filmu pt. „Wielka zielona ściana. Afryka Afryce” oraz poczęstunkiem.
Laureatami III edycji Konkursu Wiedzy Prawno‑Ekonomicznej zostali: I miej‑
sce – Adrian Końca (Zespół Szkół nr 8 im. Staszica w Szczecinie); II miejsce – Tomasz
Borczyński (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie); III miejsce – Bartłomiej
Bielski (II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie). Natomiast wyróżnienia otrzymali:
Iga Żbikowska (I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kołobrzegu); Klaudia
Klimkowska (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Cz. Miłosza w Gryficach).
Ad 3
Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” odbyło się już po
raz piętnasty i jak co roku jest wielkim świętem III sektora, organizowanym przez NGO‑sy
dla wszystkich mieszkańców i gości miasta Szczecina. Jest to wyjątkowa okazja do wza‑
jemnego poznania się i zaprezentowania ponad 150 organizacji pozarządowych. Oddział
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie – po raz pierwszy – uczestniczył
w przedsięwzięciu. Dla zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia przygotowano
ulotki z ofertą szkoleniową Oddziału oraz prezentację nt. podejmowanych inicjatyw.
Co więcej uczestnicy spotkania mieli możliwość uzyskania bezpłatnych porad z zakresu
usług księgowych, a także innych interesujących kwestii z dziedziny ekonomii.
A d. 4
Wzorem lat ubiegłych Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczeci‑
nie postanowił podjąć się organizacji kolejnej – XX edycji Małej Olimpiady Wiedzy
Społeczno‑Ekonomicznej. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji były: „Płatności
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bezgotówkowe – istota i bezpieczeństwo”. Głównym celem Olimpiady jest popularyzowanie
wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkół gimnazjalnych oraz wyłonienie młodych ta‑
lentów sukcesywnie zgłębiających tajniki ekonomii. Olimpiada miała charakter regionalny
i była realizowana przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego w ramach programu
edukacji ekonomicznej. Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap I zrealizowany został
w szkołach w dniu 10 października 2016 roku, II etap zawodów – finał oraz uroczyste
podsumowanie Olimpiady odbył się natomiast w dniu 23 listopada 2016 roku w Szczecinie,
w siedzibie Organizatora. Finałowi Olimpiady towarzyszyło seminarium naukowe dla
uczestników oraz ich opiekunów nt. „Związku i relacji etyki oraz ekonomii we współczesnej
gospodarce”, którego podjęła się dr hab. Grażyna Wolska – kierownik Katedry Ekonomii
na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Do I etapu XX Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno‑Ekonomicznej dla uczniów
gimnazjów woj. zachodniopomorskiego zgłoszonych zostało łącznie 190 uczniów z 15
gimnazjów (o 7 szkół więcej niż w przypadku XIX edycji Małej Olimpiady Wiedzy
Społeczno‑Ekonomicznej, która odbyła się w 2012 roku). Ostatecznie w eliminacjach
szkolnych wzięło udział 150 uczniów, nie tylko ze szczecińskich szkół, ale również z Ka‑
mienia Pomorskiego, Darłowa, Sławna, Stargardu oraz Goleniowa.
Wśród instytucji, które objęły patronatem honorowym Olimpiadę znalazły się:
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Jarosław Rzepa, JM Rektor
Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr hab. Edward Włodarczyk, Dziekan Wydziału
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr hab. Juliusz
Engelhardt oraz Związek Banków Polskich.
Laureatami miejsc I‑III zostali uczniowie ze szczecińskich szkół gimnazjalnych, tj.:
I miejsce – Zadworny Jan (Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie);
II miejsce – Świecki Jakub (Gimnazjum nr 32 w ZSO nr 2 w Szczecinie); III miejsce –
Krajewski Maciej (Gimnazjum nr 10 w Szczecinie). Z kolei wśród nagrodzonych opie‑
kunów znaleźli się: Beata Berdyńska (Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Szczecinie), Brygida Hajduk‑Migdalska (Gimnazjum nr 32 w ZSO nr 2 w Szczecinie)
oraz Renata Perz (Gimnazjum nr 10 w Szczecinie).
Koordynatorem całego przedsięwzięcia z ramienia Oddziału była dr Agnieszka
Bretyn – adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US,
członek PTE.

Działalność władz oddziału
W 2016 roku odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie –
tj. w dniu 7 marca oraz 21 czerwca 2016 roku, a także 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematyka posiedzeń, obok kwestii statutowych, obejmowała:
1. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Oddziału
za ubiegły rok.
2.	Zatwierdzenie bilansu i podjęcie stosownej uchwały.
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3.	Spotkanie jubileuszowe z okazji 70‑lecia urodzin prof. Henryka Babisa.
4.	Powołanie nowej Rady Wydawniczej Oddziału.
5.	Przyjęcie Polityki Bezpieczeństwa i podjęcie stosownej uchwały.
6.	Podsumowanie projektu realizowanego przez Oddział od czerwca do listopada
2016 roku nt. „XX Mała Olimpiada Wiedzy Społeczno‑Ekonomicznej dla uczniów
gimnazjów woj. zachodniopomorskiego” wraz z NBP w ramach programu edukacji
ekonomicznej.
7.	Bieżące i perspektywiczne problemy funkcjonowania Oddziału.

Inne
Usprawnienia organizacyjne – aktualizacja strony internetowej
Oddziału
Od marca 2016 roku Oddział PTE w Szczecinie dysponuje zaktualizowaną stroną
internetową, funkcjonującą pod adresem: www.pte.szczecin.pl. Na stronie głównej można
odnaleźć zbiór wszystkich aktualności oraz informacji o organizowanych konferencjach
i seminariach przez PTE oraz przez współpracujący z Oddziałem Wydział Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Ponadto strona przedstawia zarys historii
Oddziału poprzez opis sylwetek Prezesów Oddziału od początku jego działalności. Dla
zainteresowanych Oddział prezentuje również wykaz najważniejszych kwestii dotyczących
wstąpienia w grono członków Towarzystwa (m.in. rodzaje członków, formularz dekla‑
racji członkowskiej oraz terminy dokonywania opłat składek członkowskich). Struktura
strony internetowej została uzupełniona ponadto o następujące zakładki: Wydarzenia,
Olimpiady, Szkolenia/kursy oraz Wydawnictwo. Pierwsza z wymienionych zawiera opis
wszystkich inicjatyw, w które Oddział był zaangażowany (włącznie z dokumentacją fo‑
tograficzną). Druga prezentuje wszystkie niezbędne informacje dla uczestników Małej
Olimpiady Wiedzy Społeczno‑Ekonomicznej oraz Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Ostatnia natomiast pozwala na zapoznanie się z publikacjami, wydanym przez Oddział.
Całość zachowana jest w kolorystyce biało‑zielonej.
Usprawnienia organizacyjne – wsparcie kadrowe Zarządu Oddziału
Z dniem 1 kwietnia 2016 roku na samodzielnym stanowisku pracy został zatrudniony
Asystent Zarządu Oddziału – Pani mgr Karolina Michalska‑Harasimiuk. Do obowiąz‑
ków pracownika należy m.in.: współpraca z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie organizacji konferencji, seminariów, prelekcji
i odczytów, obsługa strony internetowej Oddziału, organizacja szkoleń/kursów dla zain‑
teresowanych, poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków na realizację projektów
Oddziału, ich koordynacja oraz bieżąca obsługa administracyjno‑biurowa Oddziału.
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M ateriały promocyjne Oddziału
W okresie sprawozdawczym Oddział zlecił przygotowanie drobnych materiałów
promocyjnych w postaci kalendarza na 2017 rok oraz długopisów z logo i nazwą Od‑
działu. Materiały zostały przekazane członkom Towarzystwa, którzy złożyli deklarację
w Oddziale.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Szczecinie
Lp.

2015

2016

Konferencje

liczba
uczestnicy

3
187

8
410

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

2
470

1
58

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

4
93

–

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

4
350

5
320

2

Publikacje
(wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

3
280

4
920

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

3
3

1
–

4

Ekspertyzy

liczba

5

4

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej):
działalność promocyjna Oddziału podczas XV Spotkania Organizacji
Pozarządowych „Pod Platanami” na Jasnych Błoniach w Szczecinie w dniu
5 czerwca 2016 roku

–

1

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.
1

Wyszczególnienie
Koła

2

Kluby

3

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

Tabela B
2015

2016

1

1

–

–

tak
5

tak
5

4

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

–

–

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

58
–

73
–
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20.

Oddział PTE w Toruniu

W okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku działalność Oddziału była
kierowana przez Zarząd w składzie:
1.	dr Adam P. Balcerzak – prezes Zarządu,
2.	dr Michał Moszyński – wiceprezes Zarządu,
3.	dr Ilona Pietryka – wiceprezes Zarządu,
4.	dr Iwona Salejko‑Szyszczak – sekretarz Oddziału,
5.	mgr Magdalena Kuczmarska,
6.	dr Michał Bernard Pietrzak.
Działalność Oddziału sprowadzała się do następujących działań:
I.	Realizacji celów statutowych,
II.	Działalności organizacyjnej Oddziału,
III.	Gospodarowanie majątkiem Oddziału oraz dbałością o zasoby „Domu Ekonomi‑
sty”.
Niniejsze sprawozdanie odpowiada swoim układem powyższym trzem podstawowym
obszarom aktywności i obejmuje następujące punkty:
I.	Działalność statutowa
I.1.	Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
		 I.1.1. Wykłady otwarte i dyskusje naukowe
		 I.1.2. Szkolenia adresowane do studentów
		 I.1.3. Toruńska edycja Konkursu Wiedzy Biznesowej – Karierosfera
		 I.1.4. Współorganizacja konkursu – Progress Accounting Competition – ogól‑
nopolskiego konkursu z rachunkowości
I.2.	Konferencje naukowe – organizacja i partnerstwo
I.3.	Realizacja umów o współpracy naukowej
I.4.	Działalność wydawnicza Oddziału
II.	Działalność organizacyjna
III.	Gospodarowanie zasobami „Domu Ekonomisty”
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Działalność statutowa
W okresie sprawozdawczym działalność statutowa koncentrowała się na popula‑
ryzacji wiedzy ekonomicznej wśród studentów studiów licencjackich, magisterskich
i doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
W roku 2016 roku Oddział kontynuował bliską współpracę z Instytutem Badań Go‑
spodarczych oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, który stanowił w tym okresie główne zaplecze naukowe dla realizacji zadań
statutowych. Głównym celem tej współpracy było wspieranie rozwoju naukowego śro‑
dowiska toruńskich pracowników naukowych. W ramach tej współpracy organizowane
były konferencje naukowe oraz były wydawane dwa międzynarodowe anglojęzyczne
pisma naukowe: „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” oraz
„Oeconomia Copernicana”.
W okresie sprawozdawczym Oddział prowadził działalność wydawniczą.
Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
Wykłady otwarte i dyskusje naukowe

W dniu 19.10.2016 r. Oddział zorganizował wspólnie z Giełdą Papierów Wartościo‑
wych w Warszawie SA wykład otwarty dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania pt. Jak analizować spółki giełdowe, który został wygłoszony przez pana
Wiesława Sobiesiaka.
W dniu 7.12.2016 r. dr Michał Moszyński na zaproszenie Studenckiego Koła Nauko‑
wego Myśli Ekonomicznej Carla Mengera na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
wygłosił wykład pt. Koncepcja ładu spontanicznego w ujęciu F.A. von Hayeka.
Szkolenia adresowane do studentów

W dniu 12.04.2016 Sekcja Studencka Oddziału współorganizowała z firmą Infosys
Poland oraz Kołem Naukowym Metod Ilościowych na WNEiZ UMK dwa szkolenia
zatytułowane:
1.	„Excel Advanced” – Trener: Jacek Janiak – celem szkolenie było poprawienie prak‑
tycznych umiejętności studentów w zakresie obsługi programu Microsoft Excel na
poziomie zaawansowanym.
2.	„Jak stać się specjalistą w obsłudze klienta międzynarodowego” – Trener: Agnieszka
Kosecka – celem szkolenia było ukazanie studentom praktycznych aspektów zwią‑
zanych z obsługą klientów na rynku międzynarodowym.
W dniach 16 i 23 marca 2016 został zrealizowany cykl dwóch warsztatów pt. Jak
napisać artykuł naukowy? Szkolenie było realizowane wspólnie z Instytutem Badań Go‑
spodarczych, a jego głównym celem było przygotowanie studentów do udziału w konfe‑
rencjach naukowych oraz zbudowania kompetencji do pisania artykułów konferencyjnych
spełniających kryteria prac naukowych.
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12 grudnia 2016 r. Oddział wspólnie z Instytutem Badań Gospodarczych rozpoczął
II cykl szkoleń i warsztatów zaplanowanych na lata 2016 i 2017 pt. Jak napisać artykuł
naukowy? Szkolenie adresowane jest do studentów wszystkich szczebli, a jego celem
jest stworzenie studentom warunków dla rozwoju kompetencji ściśle naukowych na
wczesnym etapie rozwoju. Ukoronowaniem cyklu warsztatów jest możliwość publikacji
w ogólnopolskich pismach naukowych w języku polskim i angielskim. Ze względu na
duże zainteresowania studentów niniejszy cykl warsztatów jest planowany jako coroczne
stałe wydarzenie wpisane w działania Oddziału.
Toruńska edycja Konkurs Wiedzy Biznesowej – K arierosfera

W roku 2016 członkowie Koła Uczelnianego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Badań Gospo‑
darczych po raz dziewiąty organizowali toruńską edycję Konkurs Wiedzy Biznesowej – Ka‑
rierosfera. Celem konkursu jest wyłonienie najzdolniejszych studentów oraz promowanie
ich najlepszym firmom w kraju i za granicą. Głównym pomysłodawcą i ogólnopolskim
organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z Wrocławia. Udział
Uczelnianego Koła PTE polegał na koordynowaniu przebiegu pierwszego i drugiego
etapu konkursu na terenie Torunia.
W roku 2016 r koordynatorami Karierosfery byli członkowie Uczelnianego Koła
PTE Sekcji Studenckiej panowie Maciej Zygadlewicz i Marcin Sadowski w I etapie
konkursu wzięło łącznie udział 411 studentów, w następujących kategoriach: Zarządzanie
Sprzedażą; Prawo; Finanse Przedsiębiorstw; Marketing; Audyt; Technology in Banking;
Accounting; Consulting.
Zakwalifikowanie do II etapu zależnie od dziedziny wymagało uzyskania od 4 do 7
z 10 możliwych do zdobycia punktów w teście on‑line. II etap odbył się 16 marca w Auli
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Gagarina 13a w Toruniu, gdzie spośród
przybyłych studentów, którzy przystąpili do testu 6 osób zakwalifikowało się do finału we
Wrocławiu. W finale zmierzyło się 10 najlepszych osób z całej Polski w każdej dziedzinie.
Finaliści toruńscy to: Patryk Brążkiewicz, Patryk Ditrich, Beata Stark i Patrycja Chilińska –
w dziedzinie Zarządzanie Sprzedażą; Aniela Potka – w dziedzinie Audyt; Bartosz Lach –
w dziedzinie Technology in Banking. Najważniejsza osiągnięcia toruńskich finalistów:
Patryk Brążkiewicz – II miejsce w dziedzinie Zarządzanie Sprzedażą. Wyróżnienia za
wysokie wyniki na I i II etapie Konkursu otrzymali: Marketing – Mariusz Zwierzychow‑
ski; Accounting – Weronika Bawaj, Justyna Macierzyńska; Audyt – Aniela Potka, Daria
Miścikowska; Finanse Przedsiębiorstw – Patryk Kiszel, Małgorzata Bąk; Prawo – Martyna
Szatkowska; Zarządzanie Sprzedażą – Patryk Brąszkiewicz, Patryk Ditrch, Beata Stark,
Patrycja Chilińska; Technology in Banking – Bartosz Lach, Kamil Banach.
W ramach przygotowań do toruńskiej edycji konkursu Oddział zrealizował Cykl
szkoleń „Twój krok do Kariery”. Celem cyklu była promocja konkursu Karierosfera 2016
wśród studentów, a także poszerzanie ich wiedzy – zarówno praktycznej, jak i teoretycz‑
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nej. Szkolenia odbyły się w dniach 22, 29 lutego i 3 marca, czyli w trakcie trwania I etapu
Karierosfery. W ramach cyklu odbyły się 3 szkolenia:
1.	„Opuścić strefę komfortu‑szkolenie motywacyjne” – Trener: Ewa Wilmanowicz tre‑
ner rozwoju osobistego oraz specjalista w zakresie coachingu (Dyrektor ds. rozwoju
w Bemygo sp. z o.o.);
2. „Własny biznes po studiach” – Trener: Jarosław Bień z firmy Herman Education;
3. „Storytelling w praktyce” – Trener: Katarzyna Błądek‑Mikołajczyk z firmy CTDP.
Honorowe patronaty nad toruńską edycją konkursu objęli Prezydent Miasta Toru‑
nia – Michał Zaleski oraz Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn. Patronat medialny
nad toruńską edycją Karierosfery objęli: TVP BYDGOSZCZ, Radio PiK, Radio Gra
Toruń, UMK TV.
Tegoroczna edycja konkursu zakończyła się dużym sukcesem organizacyjnym. Sekcja
Studencka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Toruniu uzyskała wyróż‑
nienie dla najlepszego koordynatora lokalnego osiągając 1 miejsce wśród organizatorów
z 13 miast akademickich w tej kategorii. Ten wynik dał również 3 miejsce w rankingu
miast pod względem łącznej liczby studentów, którzy przystąpili do I etapu tegorocznej
edycji Karierosfery. Koordynatorzy Lokalni Maciej Zygadlewicz i Marcin Sadowski
zostali także wyróżnieni za swoją pracę przy projekcie podczas gali finałowej konkursu,
która odbyła się 1 kwietnia w Hotelu Novotel we Wrocławiu
Współorganizacja konkursu – Progress Accounting Competition. Ogólnopolskiego
konkursu z rachunkowości

W roku 2016 Oddział – Sekcja Studencka po raz pierwszy współorganizowała ogól‑
nopolski konkurs z rachunkowości Progress Accounting Competition, który został
zaaprobowany przez Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości Progres na
Uniwersytecie Łódzkim. Głównym założeniem projektu jest pobudzenie i rozwijanie
wśród młodych ludzi zainteresowań problematyką współczesnej rachunkowości oraz
popularyzacja zawodów związanych z tą dziedziną. Progress Accounting Competition to
konkurs drużynowy składający się z czterech etapów. Pierwsze trzy etapy odbyły się drogą
elektroniczną. Etapem pierwszym była rejestracja uczestników na stronie internetowej
konkursu www.pac.progress.org.pl. Kolejny etap stanowił test z wiedzy merytorycznej
przygotowany przez firmę Ernst & Young. Do trzeciej części konkursu zakwalifikowało
się 85% drużyn z największą ilością punktów z poprzedniego etapu. Etap ten polegał na
rozwiązaniu jednego rozbudowanego zadania – z kilkoma pytaniami ułożonego przez
firmę BPP Profesional Education.
Konferencje naukowe – organizacja, partnerstwo i patronaty
1 kwietnia 2016 Oddział wraz z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem WNEiZ
UMK oraz Instytutem Badań Gospodarczych współorganizował II Kopernikańskie
Sympozjum Młodych Naukowców pt. „Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia
w XXI wieku”. Sympozjum miało na celu wymianę doświadczeń, poglądów oraz wyników
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badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego (tj. studentów
i doktorantów) z ośrodków naukowych z całej Polski, z zakresu nauk o zarządzaniu.
Główne obszary problemowe poruszane w trakcie sympozjum: zarządzanie ogólne
(koncepcje, metody i techniki zarządzania), zarządzanie strategiczne, zarządzanie za‑
sobami ludzkimi, zarządzanie marketingowe, zarządzanie finansami i rachunkowością,
zarządzanie zmianami, zarządzanie innowacjami, zarządzanie wiedzą, zarządzanie pro‑
dukcją, zarządzanie logistyczne, zarządzanie jakością, zarządzanie procesami, zarządzanie
ryzykiem, zarządzanie projektami, zarządzanie kryzysowe, zarządzane bezpieczeństwem,
przewodzenie i kompetencje kadry kierowniczej, zarządzanie kulturą organizacyjną,
przedsiębiorczość, nadzór korporacyjny.
15 kwietnia 2016 r. Oddział, wspólnie z Instytutem Badań Gospodarczych, zorganizo‑
wał na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK VI Ogólnopolską Studencką
Konferencję Naukową pt. Problemy Gospodarki Światowej. Po konferencji Wydawnictwo
Oddziału oraz Instytutu Badań Gospodarczych opublikowało monografię:
• Ilona Pietryka (red.), Problemy gospodarki światowej TOM VI, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych, Toruń 2016.
13 maja 2016 pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału
w Toruniu odbyła się organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Bankowości dzia‑
łające przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu III Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Perspektywa – wyzwania współczesnej gospodarki. Przedsięwzięcie to miało
na celu wymianę poglądów przedstawicieli środowiska akademickiego, tj. studentów,
doktorantów oraz pracowników naukowych na temat wyzwań współczesnej bankowości,
ekonomii oraz finansów. Zakres tematyczny konferencji obejmował: Bankowość i Ubez‑
pieczenia, E‑business (e‑commerce, e‑enterprise, e‑economy, e‑society, e‑banking), Etyka
w biznesie, Finanse (domowe, przedsiębiorstw, publiczne, Unii Europejskiej, międzyna‑
rodowe), Gospodarka i Innowacje, Inwestycje i Oszczędności.
R ealizacja umów o współpracy naukowej
W 2016 r. kluczowym działaniem oddziału była realizacja zapisów umowy o ści‑
słej współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz współpracy z Instytutem Badań Go‑
spodarczych. W ramach tej współpracy była możliwa realizacja szeregu wydarzeń wska‑
zanych w poprzednich punktach sprawozdania. Najważniejszym skutkiem współpracy
jest możliwość wydawania dwóch kwartalników naukowych publikowanych wyłącznie
w języku angielskim: „Equilibirum. Quarterly Journal of Economics and Economic Po‑
licy”, „Oeconomia Copernicana”. W rezultacie zostały opublikowane:
• „Oeconomia Copernicana”, 2016 Volume 7, Issue 1.
• „Oeconomia Copernicana”, 2016 Volume 7, Issue 2.
• „Oeconomia Copernicana”, 2016 Volume 7, Issue 3.
• „Oeconomia Copernicana”, 2016 Volume 7, Issue 4.
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• „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, 2016, Volume
11, Issue 1.
• „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” 2016, Volume
11, Issue 2.
• „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, 2016, Volume
11, Issue 3.
• „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, 2016, Volume
11, Issue 4.
Działalność wydawnicza Oddziału
W 2016 r. Oddziału realizował działalność wydawniczą, w ramach której zostały
opublikowane następujące prace:
• Ilona Pietryka (red.), Problemy gospodarki światowej Tom VI, Instytut Badań Gospo‑
darczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2016.
• Ilona Pietryka, Płynność sektora bankowego a skuteczność polityki pieniężnej Naro
dowego Banku Polskiego na tle Eurosystemu, Instytut Badań Gospodarczych, Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2016.
• Elżbieta Rogalska, Dostosowania fiskalne w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2016.
• Justyna Łapińska, Ocena możliwości rozwoju polsko‑czeskich obrotów towarowych
produktami przemysłu chemicznego na podstawie modelu handlu wewnątrzgałęzio
wego, Instytut Badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział
w Toruniu, Toruń 2016.
W roku 2016 Oddział podjął uchwałę utworzeniu nowego pisma naukowego wy‑
dawanego w formie elektronicznej pt. Catallaxy. Pismo będzie poświęcone naukom
ekonomicznym oraz będzie głównie adresowane do studentów studiów licencjackich,
magisterskich oraz doktoranckich. W roku sprawozdawczym zrealizowane zostały dzia‑
łania związane ze stworzeniem zaplecza techniczno‑informatycznego funkcjonowania tej
inicjatywy, powołania rad naukowych, rad recenzentów oraz przygotowania do wydania
pierwszego numeru pisma.

Działalność organizacyjna
W roku 2016 Oddział liczył posiadał jedno koło: Koło Uczelniane przy Wydziale
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. W roku sprawozdawczym Oddział posiadał
81 członków.
Członkowie wspierający działalność Towarzystwa to:
1.	Koncern Energetyczny Energia S.A.,
2.	Agrohanza Toruń,
3. CCP Pacyfik,
4. Geofizyka Toruń S.A.
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Zarząd kierujący pracami Oddziału w okresie sprawozdawczym odbył trzy zebrania
23 marca 2016, 27 czerwca 2016 oraz 19 grudnia 2016. Pomiędzy zebraniami zarządu
zgodnie z regulaminem pracy Zarządu wszystkie decyzje były podejmowane przez gło‑
sowanie w formie elektronicznego oddawania głosów.

Gospodarowanie zasobami „Domu Ekonomisty”
Najważniejszym kosztem wpływającym na wysokość wyniku finansowego są koszty
utrzymania kamienicy „Domu Ekonomisty” w warunkach dużych trudności z wynaj‑
mem pomieszczeń biurowych, które są konsekwencją trwałej dekoniunktury biznesowej
w rejonie toruńskiej starówki. W roku sprawozdawczym dzięki intensywnym działa‑
niom zarządu udało się wynająć aż trzy z czterech niewynajmowanych dotychczas biur.
W obecnej sytuacji w kamienicy pozostaje tylko jedno biuro niewynajęte. Mimo tej
relatywnie dobrej sytuacji na koniec roku 2016 Zarząd cały czas podkreśla, iż posiadany
majątek trwały w postaci „Domu Ekonomisty” stanowi największe obciążenie dla funk‑
cjonowania Oddziału.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Toruniu
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela A
2015

2016
3
170

Konferencje

liczba
uczestnicy

5
367

Seminaria naukowe (bez
seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

1
73

Szkolenia i kursy (w tym
seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

4

7
od 55 do 70 osób na
każdym szkoleniu

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

5
około 100 osób na
każdym wydążeniu

2
około 100 osób na
każdym wydażeniu

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

16
8 publikacji po 400,
8 publikacji po 300

12
8 publikacji po 400,
4 publikacji po 300

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–

–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe przy
Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
– Przygotowanie regionalnej edycji Konkursu Wiedzy
Biznesowej – Karierosfera organizowanego przez
Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z Wrocławia
– Współorganizacja ogólnopolskiego konkursu
z rachunkowości – Progress Accounting Competition

362 uczestników

411 uczestników

1
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2015

2016

Koła

1

1

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

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

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

87
4

81
4

1
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Tabela B

21. Oddział PTE w Wałbrzychu

21.

Oddział PTE w Wałbrzychu

Stan organizacyjny oddziału
Mimo kilku zmian osobowych ogólna liczba członków zwyczajnych Oddziału nie
uległa zmianie i na koniec 2016 r. wynosiła 27 osób.
Na początku 2016 roku Zarząd Oddziału w Wałbrzychu, po raz drugi w swojej kaden‑
cji, postanowił przeprowadzić weryfikację członków zwyczajnych, którzy nie utrzymywali
kontaktu z Oddziałem oraz nie opłacali składek członkowskich. W wyniku tych działań
jedna osoba została wykluczona z grona PTE. Została ona powiadomiona listownie
o zaistniałej sytuacji i nie wniosła sprzeciwu od decyzji Zarządu Oddziału. Odnotowana
została również jedna prośba o wykreślenie z listy członków Oddziału z powodu zmiany
miejsca zamieszkania. Zarząd Oddziału przychylił się do ww. prośby. Jednocześnie do
Oddziału wpłynęły dwie prośby o przyjęcie na członków. Zarząd Oddziału jednogłośnie
przyjął obie deklaracje członkowskie.
Powoli działania promocyjne wśród klientów oraz sympatyków PTE skutkują poja‑
wianiem się osób, które dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu zawodowemu będą w stanie
pomóc Oddziałowi określić realne możliwości rozwoju.
W 2016 r. kontynuowana jest promocja działań Oddziału oraz całego PTE na naszej
stronie internetowej (pte‑walbrzych.pl) oraz w mediach społecznościowych (Facebook).
Dzięki tym działaniom klienci i członkowie PTE są na bieżąco informowani m.in. o aktu‑
alnych ofertach szkoleniowych, ważnych wydarzeniach, bieżących zmianach przepisów.
Dla członków PTE dostępna jest niewielka biblioteczka zawierająca aktualne materiały
szkoleniowe, branżowe publikacje i biuletyny.

Działalność szkoleniowa
Oddział w Wałbrzychu, aby zachować płynność finansową, główny nacisk kładzie
na działalność szkoleniową, która, jak na razie, pozwala na bardzo skromne utrzymanie
się Oddziału i jest źródłem przychodu. Sytuacja finansowa PTE w Wałbrzychu jest jed‑
nak z roku na rok coraz gorsza. Popyt na rynku szkoleń zmniejsza się i nadal wykazuje
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tendencję spadkową. Zdecydowanie zmniejszyło się zainteresowanie szkoleniami od‑
płatnymi. Przyczyną takiego stanu jest duża konkurencja na rynku oraz oferta szkoleń
bezpłatnych organizowanych np. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy
czy Regionalną Izbę Obrachunkową. Często zdarza się, że wykładowcy z organizacji
publicznych, którzy z nami współpracują, są jednocześnie zobowiązani przez swoich
pracodawców do przeprowadzania bezpłatnych, ogólnodostępnych wykładów. Klienci
zgłaszają nam, że szkolenia np. w ZUS lub US nie są dla nich wartościowe ze względu
na bardzo dużą liczbę uczestników (odbywają się tzw. „spędy”) oraz bardzo okrojony
zakres przekazywanych informacji. W rzeczywistości osoby pracujące w firmach są bar‑
dzo zainteresowane tematami organizowanych przez nas szkoleń jednak nie otrzymują
zgody od swoich przełożonych i są przez nich obligowani do udziału w spotkaniach
bezpłatnych.
W efekcie doprowadziło to do znacznego zmniejszenia grup szkoleniowych – organi‑
zujemy szkolenia już dla 6–8 osób. W roku 2016, mimo większej liczby odbytych spotkań
szkoleniowych, odnotowaliśmy spadek liczby uczestników o 62 osoby w porównaniu do
roku 2015. Zwiększyła się również liczba szkoleń odwołanych ze względu na zbyt niską
frekwencję.
Obserwowana na rynku przewaga podaży ofert jednostek zajmujących się działalno‑
ścią szkoleniową w stosunku do zapotrzebowania na te usługi spowodowała konieczność
obniżania cen i stosowania promocji, co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenie
efektów ekonomicznych od zaplanowanych. Tematyka szkoleń jest sukcesywnie poszerzana
zgodnie z potrzebami klientów oraz zmieniającymi się przepisami. Nadal koncentrujemy
się na jedno‑ lub dwudniowych szkoleniach, na które, na naszym terenie, jest największe
zapotrzebowanie.
Do najważniejszych przedsięwzięć PTE w Wałbrzychu realizowanych w 2016 r.
należało:
1.	Seria szkoleń dla absolwentów szkół średnich, studentów, czyli osób dopiero rozpo‑
czynających życie zawodowe i wchodzących na rynek jako pracodawcy:
–	VAT od A do Z
–	PŁATNIK oraz IPP od podstaw
–	Podatki od podstaw, czyli o czym musi pamiętać początkujący przedsiębiorca
–	Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej i dokumentacji BHP w świetle
przepisów o Ochronie Danych Osobowych
–	Prawo pracy w praktyce.
2.	Współpraca z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, w ramach której Oddział
PTE w Wałbrzychu został wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Dzięki
naszym propozycjom szkoleniowym osoby bezrobotne miały szansę dowiedzieć się
jak zacząć działalność na własny rachunek oraz jakie zobowiązania wobec np. ZUS
lub US będą się z tym wiązały.
3.	Realizacja corocznej serii szkoleń i warsztatów, dzięki którym pracownicy służb
finansowych są na bieżąco informowani o zmianach m.in. w prawie podatkowym,
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rachunkowości, prawie pracy, ustawie o ubezpieczeniach społecznych. Spotkania te
są dostosowane do rodzaju działalności, w jakiej pracują nasi słuchacze oraz stopnia
wiedzy danym zagadnieniem.
W realizacji zadań szkoleniowych Oddział współpracował z grupą wysokiej rangi
specjalistów‑praktyków (sukcesywnie poszerzana jest baza wykładowców) tj. pracowników
naukowych uczelni, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, pracowników ZUS,
US i PIP z Wałbrzycha, Wrocławia, Legnicy, Krakowa, Warszawy, Radomia.
Szkolenia w 2016 roku
Liczba
szkoleń

Liczba
uczestników

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1

12

Podatek VAT

3

45

Zamknięcie roku dla jednostek budżetowych

1

11

Kodeks pracy – wybrane zagadnienia

2

17

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

5

45

Zamówienia publiczne

2

49

Zamknięcie roku i podatki w instytucjach kultury

1

17

Podatek osobowy od osób prawnych

1

11

Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej i BHP w świetle przepisów
o ochronie danych osobowych

1

9

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1

12

Zamknięcie roku dla spółek

1

10

Różnice kursowe

1

9

Jednolity Plik Kontrolny

3

49

RAZEM

23

296

Temat szkolenia

Według założonego planu na rok 2016 nie zrealizowanych zostało 10 szkoleń, które
były odwołane z uwagi na zbyt małą ilość słuchaczy, a dotyczyły takich tematów jak:
• środki trwałe oraz inwentaryzacja,
• podatek od nieruchomości,
• podatek VAT od A do Z,
• delegowanie pracowników do pracy za granicą w kontekście podatków i ubezpieczeń
społecznych,
• umowy w obrocie handlowym,
• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
• VAT – prewskaźnik w gminach, jednostkach budżetowych i instytucjach kultury.

109

Sprawozdania Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Wydawnictwa
Podobnie jak w latach poprzednich w 2016 r. na każdym szkoleniu uczestnicy otrzy‑
mywali dostosowane tematycznie materiały szkoleniowe opracowane przez każdego
z wykładowców, które były powielane w siedzibie PTE. Jednocześnie materiały te są
bezpłatnie udostępniane członkom PTE.

Działalność statutowa
Oddział PTE w Wałbrzychu całą działalność statutową pokrywał ze środków osią‑
gniętych dzięki organizowaniu szkoleń.
W ramach działalności statutowej w roku 2016 zostało przeszkolonych 30 osób z czę‑
ściową dopłatą oraz 10 osób bezpłatnie. Stosowane były promocje cenowe oraz bonifikaty
dla stałych klientów będących w trudnej sytuacji finansowej.
Wzorem lat ubiegłych kontynuowane było pośrednictwo między odbiorcami szkoleń
a wykładowcami w wyjaśnianiu problemów doprowadzając do konsultacji zaintereso‑
wanych.

Posiedzenia Zarządu Oddziału
W roku 2016 odbyły się 2 posiedzenia Zarządu oraz 1 posiedzenie Komisji Rewi‑
zyjnej.
Tematem posiedzeń wymienionych organów m
 .in. było:
• omówienie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności
Oddziału za rok ubiegły,
• weryfikacja członków zwyczajnych Oddziału oraz przyjęcie nowych,
• podjęcie stosownych uchwał.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Wałbrzychu
Lp.

2015

2016

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy

–
–

–
–

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

22
358

23
296

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

2

Publikacje
(wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny)

a) liczba
b) nakład

–
–

–
–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

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

1

Wyszczególnienie

Tabela A

–

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

–

Tabela B
2015

2016

1

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

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

–

–

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

27
–

27
–
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22.

Oddział PTE w Warszawie

Działalność Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicz‑
nego w sprawozdawanym okresie prowadzona była de facto w zakresie szczątkowym
z uwagi na praktyczne rozwiązanie się Zarządu Oddziału Warszawskiego spowodowane
rezygnacją ze sprawowania funkcji członków tego Zarządu przez dwie z czterech osób,
tj. dr. Arkadiusza Ramędę w dniu 25.08.2016 (wiceprezesa Zarządu OW PTE) oraz
Marcina Wrońskiego (sekretarza OW PTE) w dniu 19.06.2016. Natomiast nie doszło do
ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej OW PTE.
W związku z powyższym, niemożliwe stało się wypełnianie w ostatnim okresie zadań
Zarządu OW PTE związanych z § 50 statutu PTE, tj. m.in. kierowanie działalnością
Oddziału (§ 50 pkt.1) zgodnie z uchwałami organów naczelnych Towarzystwa i Zjazdu
Oddziału, czy wykonywanie uchwał organów naczelnych Towarzystwa i uchwał Zjazdu
Oddziału (§ 50 pkt.2), a także np. uchwalanie planów pracy i planów finansowych.
W związku z faktem, że wybrana na ostatnim Walnym Zjeździe PTE OW Komisja
Rewizyjna, nie podjęła swoich obowiązków, niemożliwe stało się też wypełnianie zadań
Oddziału w zakresie między innymi: kontrolowania całokształtu działalności Oddziału,
zatwierdzania rocznych sprawozdań Zarządu Oddziału z działalności Oddziału oraz
rocznych sprawozdań finansowych Oddziału. Nierealne jest też przedkładanie Zjazdowi
Oddziału wniosku o przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu Oddziału z działal‑
ności Oddziału w okresie kadencji oraz o udzielenie mu absolutorium (zgodnie z § 56
statutu PTE). Komisja Rewizyjna Oddziału nie podjęła też uchwały o zatwierdzeniu
rocznego sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności Oddziału oraz rocznego spra‑
wozdania finansowego Oddziału (lub odmowie ich zatwierdzenia), z uwagi na to, że nie
było osoby mogącej podjąć te działania (§ 57).
Ograniczenia, a właściwie niemożność realizacji zadań statutowych (zarówno na
polu naukowym, jak i organizacyjnym) przez Oddział wynikały z faktu, że na OW PTE
ciąży dług o wartości obecnie ok. 2 mln złotych (którego wartość rośnie z każdym dniem
o kwotę ok. 180 złotych z tytułu karnych odsetek). Zadłużenie spowodowane jest nie‑
korzystnym rozwojem sytuacji prawno‑finansowej w związku z umową podpisaną
dnia 15 grudnia 1972 r., przez zarząd Oddziału Warszawskiego ze spółdzielnią miesz‑
kaniową „Oświata” (później SM „Batory”). Chodzi zwłaszcza o zaniedbania ze strony
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kolejnych zarządów PTE OW w kwestii rozwiązania konfliktu z SM Batory na drodze
porozumienia, ewentualnie aktywnej skutecznej obrony swojego stanowiska przy wyar‑
tykułowaniu interesów całego Oddziału Warszawskiego. Najważniejsze fakty związane
z niekorzystnym przebiegiem „współpracy” z ww. spółdzielnią przytaczam poniżej.
1.	W dniu 15 grudnia 1972 doszło do podpisania Umowy o pomocy lokalowej pomiędzy
PTE OW a SM „Oświata”, w której Spółdzielnia wyraziła gotowość udostępnienia
PTE lokalu użytkowego o powierzchni 364 m2, położonego przy ul. Brunona 32
w Warszawie. PTE zobowiązało się uiścić na rzecz Spółdzielni „Oświata” (następcą
prawnym jest Spółdzielnia Budowlano‑Mieszkaniowa „Batory”) kwotę 2.137.400,00 zł
tytułem wkładu lokalowego stanowiącego faktyczne koszty budowy pomieszczenia
przy ul. Bruna 32. Umowa została zawarta na czas określony – do czasu wybudowania
przez Spółdzielnię lokalu przeznaczonego na siedzibę PTE. Wkład lokalowy miał
być zwrócony w przypadku zwolnienia najmowanego przez PTE lokalu użytkowego.
Zapis § 11 przewidywał także możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 3 mie‑
sięcznego terminu wypowiedzenia.
2.	Oddział Warszawski PTE na mocy uchwały PTE nr 5 z dn. 23 kwietnia 1992 r. uzyskał
osobowość prawną i przejął wszelkie prawa i zobowiązania wynikające z Umowy
o pomocy lokalowej, w tym prawa majątkowe do wpłaconych na rzecz Spółdzielni
środków finansowych stanowiących pokrycie środków budowy pomieszczeń przy
ul. Bruna 32.
3.	17 lipca 1997 r. nastąpiło wypowiedzenie Oddziałowi Warszawskiemu PTE umowy
z dnia 15 grudnia 1972 r. ze skutkiem na dzień: 31 października 1997 r.
4.	Następnie toczyło się postępowanie, w którym Oddział Warszawki PTE, kwestio‑
nował skuteczność wypowiedzenia z dnia 17 lipca 1997 r. Sprawa została rozstrzy‑
gnięta wyrokiem SO w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2003 r., następnie utrzymanym
wyrokiem SA w Warszawie 24 kwietnia 2004 r., w którym powództwo Oddziału
Warszawskiego PTE zostało oddalone w części dotyczącej wypowiedzenia.
5.	Przekazanie przez Oddział Warszawski PTE lokalu przy ul. Bruna 32 na rzecz Spół‑
dzielni „Batory” nastąpiło dopiero w dniu 20 kwietnia 2006 r. Pomiędzy stronami
toczyły się także postępowania sądowe, w których zasądzono na rzecz spółdzielni
kwotę 520.649,90 zł tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie (sygn. akt
IV C 1265/06) oraz oddalono żądanie Oddziału Warszawskiego PTE o zobowiązanie
do złożenia woli o ustanowieniu na jego rzecz prawa odrębnej własności lokalu przy
ul. Bruna 32 (sygn. akt XXIV C 588/08). 7. Uchwałą z dnia 23 marca 2010 r. Oddział
Warszawski PTE przekazał PTE prawo do wkładu lokalowego wynikające z umowy
z dnia 15 grudnia 1972 r., przekazane uprzednio na rzecz Oddziału Warszawskiego
PTE przez PTE.
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Działalność organizacyjna i merytoryczna
W poprzednim okresie sprawozdawczym Zarząd PTE postanowił (mimo wyżej
opisanej sytuacji) kontynuować aktywność merytoryczną zgodnie z celami i założeniami
statutowymi, ale jedynie w zakresie możliwym do realizacji, tj. bez podejmowania jakich‑
kolwiek zobowiązań finansowych, nabywania praw do posiadania środków finansowych,
dysponowania takimi środkami etc. Przy takich założeniach możliwe jest organizowanie
wydarzeń naukowych głównie jako partner merytoryczny, ewentualnie współorganizator
nie posiadający odpowiedzialności w sferze finansowej. W związku z tym kontynuowano –
do czerwca 2016 roku – działalność związaną z organizowaniem i przeprowadzaniem
seminariów OW PTE kontynuowano do czerwca 2016 r.
Z pomysłu i inicjatywy prezesa OW PTE dr hab. Agnieszki Domańskiej odbył się
w dniach 20–21 października 2016 „I Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla gospo
darki Polski. Między teorią a praktyką gospodarczą”. Prezes PTE objęła merytoryczne
kierownictwo nad przedsięwzięciem oraz stanęła na czele jego rady naukowej. Praktycznej
realizacji idei Kongresu i jego realizacji podjął się natomiast Oddział PTE w Częstocho‑
wie – dr Mariusz Chudzicki, prezes Oddziału PTE w Częstochowie oraz pani Małgorzata
Romanowska – dyrektor O PTE w Częstochowie.
Przygotowanie tego wydarzenia stanowiło wyjście naprzeciw zadaniom, które według
zapisów Uchwały Programowej z maja 2015 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne posta‑
wiło przed sobą na najbliższe lata działalności, zwłaszcza w zakresie krzewienia wiedzy
ekonomicznej wśród ludzi młodych [pkt. 5 Uchwały Programowej XXI Zjazdu Krajowego
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z dnia 29 maja 2015 r.: „(...) PTE będzie nadal
rozwijało i umacniało aktywność młodzieży w dziedzinie ekonomii (...)”] oraz w zakresie
budowania i umacniania współpracy między oddziałami regionalnymi PTE.
Według wypracowanych w toku współpracy między oddziałami PTE w Warszawie
i Częstochowie założeń Kongresu był on skierowany zwłaszcza do młodych pracowników
nauki, doktorantów i doktorów, a także studentów, którzy w przyszłości swoje zaintere‑
sowania, działalność, a także karierę zawodową pragną rozwijać z parze z pogłębianiem
wiedzy w obszarze ekonomii jako dziedziny Nauki. Kongres ma służyć prezentowaniu
wyników pracy zarówno początkujących ekonomistów, jak i tych bardziej zaawansowanych
w zmaganiach z problematyką gospodarczą i społeczną, a formuła tematyczna wydarzenia
ma być odzwierciedleniem szerokiego spektrum problemów i zagadnień, które swym
zasięgiem obejmuje Ekonomia, przy jednoczesnym zaprezentowaniu zainteresowań
badawczych jej uczestników i ich wyników w sposób tematycznie uporządkowany.
Udział w Kongresie wzięło 55 prelegentów z wielu krajów, między innymi z Węgier,
ze Słowacji, z Czech, Łotwy. Łącznie uczestnicy reprezentowali 6 ośrodków zagranicz‑
nych i z 8 z Polski. Referaty były wygłaszane w języku angielskim; prezentacje, które były
przygotowane w języku polskim również były tłumaczone na język angielski. Wokół
bardzo ciekawych referatów toczyła się burzliwa dyskusja. Był również program do‑
datkowy – między innymi wyjazd do firmy Maskpol, która dozbraja polską armię, oraz
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wycieczka na Jasną Górę. Kongres okazał się dużym sukcesem i jest wola kontynuowania
tej inicjatywy w przyszłości.

Działania formalne
1.	Zarząd PTE OW przed wystąpieniem dwóch jego ww. członków wystąpił nato‑
miast do Zarządu Krajowego w grudniu 2015 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody
na rozwiązanie Oddziału, na co Zarząd Krajowy nie wyraził zgody.
2.	Prezes PTE OW sporządziła i przedłożyła Zarządowi Krajowemu sprawozdanie
z merytorycznej działalności PTE OW, za okres 21 marca 2015 – 1 marca 2016, tj. za
okres kiedy możliwe było jeszcze funkcjonowanie OW PTE i wypełnianie części
zadań merytorycznych, gdyż Zarząd działał jeszcze w pełnym składzie.
3. Przygotowano również i złożono do KRS roczne sprawozdanie finansowe z działal‑
ności PTE OW za poprzedni okres, wypełniając tym obowiązek składania rocznych
sprawozdań z działalności Oddziału oraz rocznych sprawozdań finansowych Oddziału.
Niemożliwe jednakże okazało się przedłożenie ich Komisji Rewizyjnej Oddziału do
zatwierdzenia, z uwagi na nieistnienie owej Komisji.
4.	Odbyły się trzy spotkania Komisji Rewizyjnej PTE z przedstawicielami Zarządu PTE,
w których wzięli udział prezes A.Domańska, A.Muszyński i A.Ramęda. Na spotka‑
niach omawiano sytuację finansową OW PTE, a Komisja Rewizyjna zobowiązała
się do przedstawienia oficjalnego raportu na ww. temat z przedstawieniem zaleceń
zarządowi PTE OW w kwestii dalszych koniecznych do podjęcia działań.
5.	Odbyło się jedno spotkanie łączone prezydium PTE i Komisji Rewizyjnej PTE,
w którym wzięła udział prezes PTE OW.
6.	Odbyło się spotkanie z przedstawicielami kancelarii prawnej „Smolarek, Rogala,
Caban – Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka partnerska Warsaw Corporate Center
(ul. Emilii Plater 28 00‑668 Warszawa), w którym wzięli udział członkowie Zarządu
PTE OW, łącznie z prezes A.Domańską, a także p.S. Gliński (z ramienia PTE) i p.A‑
.Jakubowicz (Komisja Rewizyjna PTE). Prawnicy z tej kancelarii nie podjęli się ewen‑
tualnego prowadzenia sprawy Oddziału, nie dostrzegając szans na jej zakończenie
pomyślnym dla OW PTE wyrokiem sądowym.
7.	Według ostatniej opinii radcy prawnej PTE Pani Moniki Kowalczyk (dokument
„Sytuacja Oddziału Warszawskiego PTE na dzień 26.08.2016 r.”), a także zaleceń
Zarządu Krajowego PTE z dnia 2 grudnia 2016 konieczne było/jest uzupełnienie
składu Zarządu Oddziału Warszawskiego oraz członków komisji rewizyjnej ta komisja
bowiem również złożyła rezygnację.
8.	Mimo prób nie udało się do dnia dzisiejszego nakłonić nikogo do społecznej dzia‑
łalności w Zarządzie PTE OW.
9.	W dniu 28 marca odbędzie się Nadzwyczajny Walny Zajazd OW PTE, na którym
podjęta zostanie ostateczna próba niezbędnego uzupełnienia członków Zarządu
PTE OW.
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10.	Jeżeli okaże się, że OW PTE nie będzie nadal posiadał zarządu zdolnego do działań
prawnych, to zgodnie z art. 30 ust. 1. Ustawy prawo o stowarzyszeniach – zostanie
skierowany wniosek do sądu o ustanowienie dla niego kuratora. Kurator jest obowią‑
zany do zwołania w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy walnego zebrania członków
(zebrania delegatów) stowarzyszenia w celu wyboru zarządu. Do czasu wyboru za‑
rządu, kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych wymagających
bieżącego załatwienia.
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Oddział PTE we Wrocławiu

Konferencje
Inauguracyjna, ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Społeczne
g
 ospodarowanie”, Wrocław, 22 kwietnia 2016 r.
Celem konferencji była prezentacja wyników badań i dyskusja o idei społecznego
gospodarowania w ramach gospodarki rynkowej. Pragniemy zainaugurować coroczną
wymianę wyników badań naukowych i doświadczeń praktycznych dotyczących:
1.	Koncepcji rozwoju gospodarki społecznej/społecznego gospodarowania;
2.	Współczesnej myśli ekonomicznej w kształtowaniu koncepcji gospodarki społecz‑
nej;
3.	Stanu gospodarki społecznej w Europie, Polsce, regionie itd.;
4.	Perspektyw i wyzwań ekonomii społecznej;
5.	Potencjału rozwojowego podmiotów gospodarki społecznej;
6.	Instytucji gospodarki społecznej;
7.	Współpracy międzysektorowej między sektorem publicznym, sektorem rynkowym
a społeczeństwem obywatelskim.
W konferencji udział wzięło 35 osób,a podczas dwóch sesji wygłoszonych zostało
15 referatów .Efektem konferencji jest publikacja naukowa. Artykuły zostały opubliko‑
wane w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 455/2016
pt. „Społeczne gospodarowanie” (ISSN 1899‑3192) – 10 pkt. wg listy MNiSW.
Uniwersytet Ekonomiczny udostępnił nieodpłatnie salę konferencyjną.
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekonomia i etyka. W stronę

nowego paradygmatu”.

Przygotowanie koncepcji i udział w radzie naukowej, referat – prof. dr hab. B. Klim‑
czak, Warszawa, 27 października 2016 r
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IV Ogólnopolska Konferencja Plakatowa pt. „M arketing
i Zarządzanie”, Wrocław, 9 grudnia 2016
Wydarzenie zorganizowne przez Katedrę Podstaw Marketingu, Wydziału Nauk
Ekonomicznych, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod patronatem PTE
o/Wrocław było okazją do prezentacji plakatów z wynikami badań naukowych, wy‑
miany doświadczeń, poglądów i dyskusji w szeroko rozumianej tematyce marketingu
i zarządzania. W konferencji udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkól Ekonomiczno
‑Administracyjnych we Wrocławiu.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
1.	XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pt. „Nierówności społeczne a rozwój
gospodarczy” – w zawodach okręgowych II stopnia które odbyły się w styczniu 2016
roku wzięło udział 90 uczniów z 69 szkół.
	16 marca 2016 r. odbyło się spotkanie z grupą dwudziestu uczniów, którzy uzyskali
najlepsze wyniki w zawodach okręgowych w woj. dolnośląskim oraz ich opiekunami.
Do zawodów III stopnia (centralnych) zakwalifikowało się 7 uczniów z 5 szkół
ponadgimnazjalnych.
2.	XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pt. „Państwo a gospodarka” – w zawo‑
dach szkolnych I stopnia” wzięło udział 729 uczniów z 60 szkół ponadgimnazjalnych
z województwa dolnośląskiego
Do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 77 osób.
	W ramach przygotowań do zawodów okręgowych OWE 23 listopada 2016 r. dr Mi‑
kołaj Klimczak wygłosił wykład pt.” Błędy rynku a błędy państwa, czyli nobody’s
perfect”.

XIX edycja Konkursu im. W. Stysia na najlepsza pracę
magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych

Na konkursu wpłynęło 16 prac magisterski. Jury do recenzji przekazało 15 prac
magisterskich. Jedna praca nie spełniała warunków konkursu i decyzją Jury została
odrzucona.

Koła działające przy Wrocławskiem Oddziale PTE
Koło Ekonomistów Rolnych
1.	Członkowie koła uczestniczyli aktywnie w seminariach naukowych Instytutu Nauk
Ekonomicznych i Społecznych prezentując swoje wyniki badań naukowych.
2.	Uczestniczyli aktywnie w konferencjach naukowych,.
3.	Członkowie Koła Ekonomistów Rolnych są opiekunami Studenckich Kół Naukowych:
Koła Analiz Rynkowych oraz Koła Nauk Ekonomicznych i Społecznych INES.
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Koło Bankowców – Członkowie Koła Bankowców na spotkaniach omawiali bieżące
zagadnienia dotyczące sytuacji gospodarczo‑społecznej w kraju, Unii Europejskiej oraz
na świecie.

Pozostałe
1.	W październiku 2016 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wro‑
cławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego a Uniwersytetem
Ekonomicznym we Wrocławiu.
2.	W 2016 r. odbyły się 24 posiedzenia Zarządu i Prezydium Zarządu Wrocławskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w tym wybory nowych władz.
Od roku pozostawał wakat. Prezesem PTE Oddział we Wrocławiu została wybrana
prof.dr hab. Barbara Iwankiewicz‑Rak. Vice‑prezesami Wrocławskiego Oddziału
PTE są prof. Bożena Klimczak i dr Grażyna Wrzeszcz‑Kamińska.
3.	B. Klimczak i B. Wojciechowska przygotowały artykuł o historii wrocławskiego od‑
działu, przeznaczony do publikacji w wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego
4.	Członkowie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego uczest‑
niczyli także w pracach Zarządu Krajowego, a głównie:
–	prof. dr hab. Bogusław Fiedor – wiceprezes Zarządu Krajowego PTE, członek
Rady Naukowej,
–	prof. dr hab. Bożena Klimczak – członek Rady Naukowej, członek Sądu Konkur‑
sowego Nagrody PTE im. prof. E. Lipińskiego,
–	prof. dr hab. Witold Kwaśnicki – członek Rady Naukowej,
–	prof. dr hab. Mirosława Kwiecień – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyj‑
nej,
–	prof. dr hab. Andrzej Matysiak – członek Rady Naukowej, członek Sądu Kon‑
kursowego na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE we Wrocławiu
Lp.

2015

2016

Konferencje

liczba
uczestnicy

–

3
150

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–

–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

22
419

–

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

2
100

3
120

2

Publikacje
(wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

1
130

1
100

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–

–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
2015 r.
– Konkurs im. W. Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk
ekonomicznych
– II etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
2016 r.
– Konkurs im. W. Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk
ekonomicznych
– II etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

1

Wyszczególnienie

Tabela A

0 prac
90
15 prac
77

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2015

2016

1

Koła

2

2

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

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

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający

134
składki 34
0

100
opłaciło
składki 30
0
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24.

Oddział PTE w Zielonej Górze

Rok 2016 zakończył się dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
mocnym i bardzo pozytywnym akcentem. W pierwszych dniach grudnia miały bowiem
miejsce trzy znaczące wydarzenia:
–	II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo a gospodarka”,
–	wyjazdowe posiedzenie Zarządu Krajowego PTE zorganizowane w Zielonej Górze,
– podpisanie z Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowanie projektu „Świat
Nauki”.
Wszystkie te wydarzenia były efektem dużego zaangażowania oraz wielomiesięcznej
pracy organizacyjnej – i co ważne zakończyły się sukcesem.
Tabela 1. Władze PTE w Zielonej Górze, kadencja 2015–2020 r.

Zarząd
Oddziału

Prezes: prof. Bogdan Ślusarz
Wiceprezesi: Roman Fedak, dr Paweł Kużdowicz
Sekretarz: Adam Leżański
Członkowie Prezydium: dr Jerzy Kaźmierczyk, Stefan Ogrodowicz, dr Izabela Wojewoda
Członkowie Zarządu: Irena Bartkowiak, dr Zbigniew Binek, dr Wiesław Danielak,
dr Marcin Garbat, Józef Grzelak, dr Zbigniew Hałaj, Renata Hołysz, dr Anna Łoś‑Tomiak,
Piotr Maksymczak, Donat Marcin Pieniążek, Maria Rekusz, Jan Tumiński, Henryk
Wierzbicki, dr Joanna Wyrwa

Komisja
Rewizyjna

Przewodnicząca: dr Maria A.Paszkowicz
Członkowie: Romana Adamczak, Jadwiga Kopij, dr Dorota Kużdowicz, Jadwiga Wnęk

W 2016 roku odbyły się wszystkie zaplanowane posiedzenia władz Towarzystwa
Tabela 2. Posiedzenia władz PTE w Zielonej Górze, w 2016 roku
22 lutego

Komisja Rewizyjna

10 marca

Prezydium, Zarząd i Komisja Rewizyjna

18 czerwca

Prezydium Zarządu

20 października

Komisja Rewizyjna

20 grudnia

Prezydium, Zarząd i Komisja Rewizyjna
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Zielonogórskie PTE liczy na koniec 2016 roku 198 członków (wzrost o trzy osoby).
Rok 2016 zakończył się stratą. Było to efektem malejących przychodów z lokat i dzia‑
łalności szkoleniowej. Zabrakło też projektów unijnych, umożliwiających dofinansowa‑
nie kosztów stałych. Przychody z wynajmu oraz koszty działalności zostały utrzymane
na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych. Kontynuowane jest lokowanie rezerw
pieniężnych w bezpieczne produkty finansowe. Wartość rezerw zapewnia ciągłość dzia‑
łalności stowarzyszenia.
Przez cały 2016 rok kontynuowano działania mające na celu opracowanie i realizację
projektów edukacyjnych, finansowanych ze środków unijnych nowej perspektywy finanso‑
wej 2014–2020. Działania te zostały zakończone sukcesem. Pod koniec roku podpisaliśmy
umowę o dofinansowanie projektu, który będziemy jako lider realizować przez najbliższe
6 lat – w partnerstwie m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego. Realizacja projektu
powinna zapewnić stabilność finansową Towarzystwa w kolejnych latach.
Tabela 3. Najważniejsze wydarzenia 2016 roku
Styczeń

Organizacja zawodów okręgowych XXIX OWE (udział wzięło 38 uczniów z 11 szkół).

Marzec

Posiedzenie Zarządu Oddziału – przyjęcie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
Zawody centralne XXIX OWE – 4 uczestników z Zielonej Góry (2 laureatów i 2 finalistów).
Wydanie 4. numeru Zeszytów Naukowych „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”.

Maj

Uroczyste zakończenie XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – w Palmiarni Zielonogórskiej.

Sierpień

Seminarium we Vlotho – uczestniczył: dr P. Kużdowicz (Wiceprezes Zarządu)

Wrzesień

Start XXX edycji Olimpiady (hasło:”Państwo a gospodarka”) – spotkania promujące
w zielonogórskim Zespole Szkół Ekonomicznych i w I Liceum Ogólnokształcącym.

Listopad

Organizacja zawodów szkolnych XXX OWE (udział wzięło 488 uczniów z 34 szkół).

Grudzień

II Międzynarodowa konferencja naukowa: „Państwo a gospodarka”.
Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Krajowego PTE – w Zielonej Górze.
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu edukacyjnego „Świat Nauki”.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Tabela 4. Komitet Okręgowy i Jury OWE w Zielonej Górze
Komitet

Przewodniczący: dr Paweł Kużdowicz
Sekretarz: Beata Rydzio

Jury

Przewodniczący: prof. Bogdan Ślusarz
Członkowie: dr Jerzy Kaźmierczyk, Jadwiga Kopij, dr Maria A.Paszkowicz, Jan Rewers.

W roku 2016, zakończyła się XXIX edycja Olimpiady (temat wiodący: „Nierówności
społeczne a rozwój gospodarczy”). Dwóch naszych uczestników zdobyło tytuł laureata
(T.Kuczak, T.Wilk) i dwoje finalisty (A.Rąk, S.Mróz). Reprezentowali oni zielonogórskie
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szkoły: I LO, IV LO oraz Zespół Szkół Ekonomicznych. Łączna liczba laureatów i fina‑
listów z Okręgu Lubuskiego wzrosła więc do 239 (po 29 edycjach).
Uroczyste zakończenie XXIX edycji Olimpiady w Okręgu Lubuskim odbyło się
w maju, w Palmiarni Zielonogórskiej. Członkowie władz PTE oraz przedstawiciele
sponsorów wręczyli olimpijczykom, opiekunom naukowym i dyrektorom szkół nagrody
pieniężne oraz upominki rzeczowe. Głównym sponsorem uroczystości była kolejny raz
firma PGNiG.
Tabela 5
Etap szkolny

Etap okręgowy

Etap centralny

Liczba uczniów

XIX OWE

420

38

4

Liczba szkół

32

11

3

Temat rozpoczętej w drugiej połowie 2016 r. XXX edycji Olimpiady brzmi: „Państwo
a gospodarka”. Promocja tej edycji zaczęła się tradycyjnie we wrześniu – spotkaniami
informacyjnymi dla uczniów – zorganizowanymi w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz
z I Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze. W listopadowych zawodach szkolnych
wystartowało 488 uczniów z 34 szkół. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z edycją
wcześniejszą. Do etapu okręgowego awansowało 46 uczniów, a więc również więcej niż
w roku poprzednim.
Tabela 6
Etap szkolny

Etap okręgowy

Liczba uczniów

Przebieg XXX OWE

488

46

Liczba szkół

34

12

Konferencja
1 i 2 grudnia w budynku Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się II
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Państwo a gospodarka” – zorganizowana
wspólnie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Uniwersytet Zielonogórski. Zo‑
stała ona objęta patronatami honorowymi przez: Marszałek Województwa Lubuskiego
E.Polak, Prezydenta Miasta J.Kubickiego i Rektora UZ prof.T.Kuczyńskiego. Na uro‑
czystym otwarciu obecni byli przedstawiciele władz województwa, miasta, uczelni oraz
naszego Towarzystwa. Wśród naukowców z Polski, licznie reprezentowani byli członkowie
Zarządu Krajowego PTE, którzy uczestnictwo w konferencji powiązali z obecnością na
wyjazdowym posiedzeniu ZK PTE, które odbyło się 2 grudnia w zielonogórskim Domu
Ekonomisty. Tak jak w roku poprzednim, w konferencji wzięli udział naukowcy z Ukrainy,
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Rosji i Niemiec, a także uczniowie i nauczyciele z lubuskich szkół ponadgimnazjalnych.
Tematyka konferencji pokrywała się bowiem z hasłem przewodnim bieżącej edycji Olim‑
piady Wiedzy Ekonomicznej. W trakcie siedmiu sesji wygłoszono ponad 50 referatów.
O randze naszej konferencji świadczy fakt, że ponownie znaczącego wsparcia udzielił
jej prezydent Zielonej Góry.
Przewodniczący Rady Naukowej: prof. B.Ślusarz
Komitet Organizacyjny: dr J.Wyrwa (Przewodnicząca), dr inż.A.Barska, dr J.Jędrzej‑
czak‑Gas, dr J.Kaźmierczyk, dr M.A.Paszkowicz

Projekty
W grudniu rozpoczęliśmy realizację naszego największego jak dotąd edukacyjnego
projektu unijnego pt. „Świat Nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielono‑
górskiego MOF” (13 semestrów, 100 szkół, 200 nauczycieli, 25 tys. uczniów). Liderem
projektu jest zielonogórskie PTE, a partnerami (21) są samorządy (6) oraz instytucje
prowadzące szkoły niepubliczne (15). Zajęcia projektowe dla uczniów i nauczycieli
rozpoczną się już w styczniu 2017 roku i potrwają do 2023 roku. Więcej o projekcie na:
www.projektsn.pl.

Działalność szkoleniowa
Tabela 7.
Wyniki szkoleń

Szkolenia

Słuchacze

2013

31

329

2014

36

376

2015

30

338

2016

19

252

Lokalny rynek szkoleniowy kurczy się niestety, a efektem tego jest malejąca liczba
organizowanych przez nas seminariów, zwłaszcza tych z wolnego naboru. Ofertowanie
i przyjmowanie zgłoszeń odbywa się przede wszystkim elektronicznie (poprzez witrynę
internetową i pocztę e‑mail).

Wydawnictwa
W 2016 roku wydano kolejny, czwarty numer Zeszytów Naukowych Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, pt. „Nierówności społeczne a rozwój
gospodarczy”, który ukazał się w marcu. Podobnie jak wcześniejsze numery, można go
przeczytać na: www.journal.ptezg.pl.
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Internet
Naszą wiodącą witryną jest nadal www.ptezg.pl.
W połowie 2016 roku uruchomiliśmy wspomnianą powyżej witrynę www.journal.
ptezg.pl, której zadaniem jest promowanie wydawanych Zeszytów Naukowych.
W trakcie uruchamiania jest aktualnie kolejna witryna www.projektsn.pl – prezen‑
tująca informacje o nowym projekcie „Świat Nauki”.

Stowarzyszenie Absolwentów UEP
Stan liczebny Stowarzyszenia nie zmienił się – liczy ono 18 członków. W 2016 roku
zorganizowało 8 spotkań – m.in. z prof. W. Gabrusewiczem (Kapitał intelektualny roz‑
woju społecznego przedsiębiorstwa) i z dr J. Kaźmierczykiem (Rola wyższych uczelni
w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych). Spotkania te odbywają się tradycyjnie
w Domu Ekonomisty.
Stowarzyszenie utrzymuje stałe kontakty z Uniwersytetem Ekonomicznym w Pozna‑
niu, poprzez uczestnictwo w uroczystościach organizowanych przez uczelnię. Znacząca
liczba członków Stowarzyszenia należy również do Polskiego Towarzystwa Ekonomicz‑
nego.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Zielonej Górze
Lp.

2015

2016

Konferencje

liczba
uczestnicy

1
90

2
175

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

27
320

20
219

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

1
14

2
22

2

Publikacje
(wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

2
400

2
400

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

2
20

–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

6

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

–

–

1

Wyszczególnienie

Tabela A
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2015

2016

1

Koła

1

1

2

Kluby

1

1

3

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

–

–

4

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

–

–

5

Członkowie a) zwyczajni
b) wspierający
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Wyszczególnienie

Tabela B

195
198
(117K+78M) (117K+81M)

