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SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Krajowego
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w 2007 roku

Informacje ogólne
1. Informacje ogólne o stowarzyszeniu
Nazwa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Siedziba Zarządu Krajowego PTE: ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa
Data wpisu w KRS: 14.03.2002
Numer KRS: 0000099464
Numer REGON: 007022016
W skład PTE wchodzą 24 samodzielne Oddziały.
Wykaz członków władz PTE - przedstawiono w załączniku nr 6.1.
Wykaz uchwał Zarządu Krajowego i Prezydium Zarządu Krajowego - przedstawiono w załączniku nr 6.6.

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

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

4. Informacja o działalności gospodarczej Polskiego Towarzystwa Eko nomicznego
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, zarówno na szczeblu krajowym jak i w Oddziałach, prowadzi działalność gospodarczą, która została zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym z datą 29 grudnia 2003 r.
Pełny zakres działalności gospodarczej prowadzonej w Towarzystwie został określony w statucie; w poszczególnych jednostkach jest on znacznie zróżnicowany i określany przez władze danej jednostki.
Działalność gospodarcza Zarządu Krajowego PTE obejmuje następujące główne
formy:
– publikowanie książek,
– wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
– sprzedaż detaliczna książek,
– wynajem nieruchomości na własny rachunek,
– kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
– działalność organizacji profesjonalnych.
Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na działalność
statutową.
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Władze Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2007 r. pracowały w składzie
wybranym przez XIX Zjazd Krajowy (skład osobowy władz krajowych - Zarząd Krajowy, Krajowa Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński oraz Rada Naukowa – stanowi
załącznik nr 1 do sprawozdania). Najistotniejsze problemy oraz wytyczne dla działalności Towarzystwa na najbliższą kadencję władz zostały zawarte w uchwale programowej Zjazdu (uchwała stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania). W okresie
sprawozdawczym Zarząd Krajowy i jego Prezydium pod kierunkiem prof. Elżbiety
Mączyńskiej, prezesa PTE, podejmowały różnorodne działania naukowe, popularyzatorskie, edukacyjne i organizacyjne w Towarzystwie, przybliżając realizację zadań
zawartych w uchwale programowej Zjazdu.
Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2007 r., które zostały przedstawione w następnych punktach sprawozdania, należy wymienić następujące:
l VIII Kongres Ekonomistów Polskich
Rok 2007 w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym nazwany został ,,rokiem
kongresowym”. Wynikało to z faktu, że działalność Towarzystwa w dużej mierze skoncentrowana była na przygotowaniach merytorycznych i organizacyjnych do tego wielkiego przedsięwzięcia. VIII Kongres Ekonomistów Polskich
obradował pod hasłem ,,Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia
rozwoju” w dniach 29 i 30 listopada 2007 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Kongresowi podporządkowano prawie wszystkie planowane dyskusje w
ramach konwersatoriów ,,Czwartki u Ekonomistów”, jak również problematykę
konferencji i seminariów naukowych. Wszystkie te przedsięwzięcia były traktowane, jako część przedkongresowej debaty, mającej istotny wpływ na ostateczny kształt merytoryczny VIII Kongresu Ekonomistów Polskich (szerzej o Kongresie w pkt. 1.1 sprawozdania).
l Program konwersatoriów,”Czwartki u Ekonomistów”, organizowanych
przez Zarząd Krajowy PTE we współpracy z Klubem Dziennikarzy Biznesowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Program ,,Czwartków u Ekonomistów” rozwinął się i utrwalił jako interesująca forma spotkań popularnonaukowych środowiska ekonomistów z przedstawicielami innych środowisk opiniotwórczych – dziennikarzami, przedstawicielami rządu, polityki czy też osobistościami świata nauki i kultury. Zapisy stenograficzne debat Konwersatorium
są zamieszczane na stronach internetowych PTE www.pte.pl i KDB SDP
www.sdp.pl/kdb.
l Program spotkań i konsultacji dotyczących współpracy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z przedstawicielami najwyższych władz państwowych – kontynuowano spotkania z przedstawicielami rządu, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Bankowego.
Przykłady przedsięwzięć:
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- 17 maja 2007 r. odbyło się kolejne spotkanie środowiska ekonomistów PTE
z minister rozwoju regionalnego dr Grażyną Gęsicką i podsekretarzem stanu
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego dr Jerzym Kwiecińskim na konferencji
pn. ,,Perspektywy i warunki wzrostu zatrudnienia i podniesienia jego jakości”.
Konferencja odbyła się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego był jej współorganizatorem;
-16 października 2007 r. odbyło się spotkanie dyskusyjne nt. ,,Integracja Polski
ze strefą euro”, zorganizowane wspólnie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Narodowy Bank Polski. Podstawę do dyskusji stanowił raport dotyczący
pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej; w spotkaniu udział wziął m.in. prezes NBP Sławomir Skrzypek;
- 15 listopada 2007 r. odbyło się spotkanie dyskusyjne nt. ,,Korzyści z integracji nadzoru finansowego” zorganizowane wspólnie przez Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne i Komisję Nadzoru Finansowego; wprowadzeniem do dyskusji
była prezentacja tematu przedstawiona przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Stanisława Kluzę.
l Projekt nawiązania i ożywienia współpracy z ekonomistami polskimi za granicą; Dzięki zamieszczeniu na stronie internetowej PTE specjalnego bloku
,,Ekonomiści polscy w świecie”, udało się wzbogacić informacje o takich osobach i ich dokonaniach. Lista osób ciągle poszerza się. Kilku ekonomistów z
zagranicy uczestniczyło również w VIII Kongresie Ekonomistów Polskich.
l Projekt ,,PTE w roku Jubileuszu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej” – z uwagi na zwiększone zadania związane z realizacją dwóch ważnych przedsięwzięć
na szczeblu krajowym, tj. programu Jubileuszu OWE oraz VIII Kongresu Ekonomistów Polskich, konferencja naukowa nt. ,,Inwestowanie w kapitał ludzki”,
wieńcząca Jubileusz XX-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, została zaplanowana na 7 marca 2008 r. (szerzej na temat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
w dalszej części sprawozdania).
l Projekt ,,PTE w mediach” – podejmowano następujące działania ukierunkowane na ożywienie współpracy PTE z mediami:
– udało się pozyskać liczne media (radiowe, telewizyjne, internetowe, prasowe
itp.) w związku z organizacją VIII Kongresu Ekonomistów Polskich (o tym szerzej w pkt. sprawozdania dot. Kongresu);
– kontynuowano spotkania z szefami poszczególnych stacji radiowych i kanałów telewizyjnych;
– publikowano artykuły i wypowiedzi przedstawicieli PTE na łamach czasopism
oraz udzielano wywiadów dla stacji radiowych i telewizyjnych; niektóre z wypowiedzi zostały zaprezentowane na stronie:
http://www.pte.pl/323_kongres_w_mediach.html;
– kontynuowano udział Prezesa PTE oraz innych przedstawicieli PTE, w grupie
ekspertów ,,Nowego Życia Gospodarczego” w dyskusjach redakcyjnych na tematy społeczno-gospodarcze kraju.
l Projekt modernizacji Warszawskiego Domu Ekonomisty PTE – w szczególności:
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– uzyskano od Konserwatora Zabytków wytyczne konserwatorskie dla kompleksowej modernizacji Warszawskiego Domu Ekonomisty i podjęto prace
(szerzej na ten temat w pkt. 3 sprawozdania);
– kontynuowano modernizację infrastruktury i wyposażenia Biura Zarządu Krajowego;
– prowadzono aktywną politykę w sprawie wykorzystania powierzchni lokalowych pod wynajem w budynku Domu Ekonomisty.
l Jubileusze w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym obchodzone w 2007 r.:
– w Szczecinie: uroczyste obchody jubileuszu 75-lecia urodzin prof. Waldemara Grzywacza – członka Prezydium Zarządu Krajowego PTE w Warszawie, Honorowego Prezesa i członka Prezydium Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie;
– w Gdańsku: 90-lecie urodzin prof. Witolda Andruszkiewicza i 60-lecie Jego aktywnej działalności na rzecz Oddziału PTE w Gdańsku;
– w Krakowie: 80-lecie urodzin prof. Antoniego Fajferka oraz 80-lecie urodzin
prof. Leszka Kałkowskiego, wieloletniego przewodniczącego jury zawodów III
stopnia (centralnych) Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
– w Opolu: 50-lecie Oddziału PTE;
– w Warszawie: 80-lecie urodzin prof. Antoniego Kuklińskiego.
Wszystkie te wydarzenia jubileuszowe zostały przedstawione w sprawozdaniach
poszczególnych Oddziałów, a niektóre z nich na łamach biuletynów PTE.
W ramach działalności statutowej w 2007 r. podejmowano szereg nowych przedsięwzięć, w tym m.in.:
W zakresie współpracy PTE z zagranicą działania inicjujące podejmował prof. Stanisław Rudolf, wiceprezes PTE. Nasi przedstawiciele uczestniczyli również w ważnych
konferencjach zagranicznych: prof. Elżbieta Mączyńska i prof. Stanisław Rudolf w 18.
konferencji Congress of Political Economists International, który odbył się w lipcu w Berlinie i w grudniu 2007 r. w Granadzie w Hiszpanii w międzynarodowym sympozjum analizy ekonomicznej prof. Stanisław Rudolf. Szerszą informację o różnych formach poszerzania kontaktów zagranicznych naszego Towarzystwa przedstawiono w dalszej
części sprawozdania, a także w ,,Biuletynie PTE” nr 4/2007.
W zakresie działalności wydawniczej na szczególną uwagę zasługują dwie wydane publikacje:
n Przełomowy rok 1956 a współczesność, pod red. naukową prof. Zdzisława Sadowskiego;
n Etyka i ekonomia, pod red. naukową Bożeny Klimczak i Anny LewickiejStrzałeckiej.
Szerszej na temat działalności wydawniczej w dalszej części sprawozdania.
Ważny element działalności PTE stanowi Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Przyczynia się ona do rozwijania zainteresowań uczniów wiedzą ekonomiczną, a także
jest sprawdzonym już sposobem upowszechniania wiedzy w tym zakresie. Zakończona w 2007 r. jej XXI edycja była organizowana pod hasłem ,,Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny”. Wzięło w niej udział 12 052 uczniów z 812
szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju.
Działalności PTE w środowisku młodzieżowym służył wspierany przez Towarzy-
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stwo konkurs ,,Studenci dla Przedsiębiorczości” – SIFE Polska.
Kontynuowana była współpraca w ramach ,,Porozumienia Pięciu” (Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – NOT, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zrzeszenie Prawników Polskich,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne). Przejawiało się to głównie w uczestnictwie
przedstawicieli poszczególnych organizacji w przedsięwzięciach merytorycznych
organizowanych przez te stowarzyszenia.
l Nowe formy aktywizacji członków – rozwinięcie form klubowych:
– powstanie Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie Krajowym PTE,
który rozpoczął realizację comiesięcznych otwartych seminariów merytorycznych;
– utworzenie Klubu Olimpijczyka.
Nowością w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym był I Ogólnopolski Bal Andrzejkowy Ekonomistów, który odbył się 30 listopada 2007 r. w stylowych salach Domu Technika w Warszawie. Organizatorzy mają nadzieję, że bal ekonomistów wpisze się na stałe w tradycję Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Stanowi bowiem użyteczną formę integracji środowiska ekonomicznego, daje szanse tak niezbędnej i zaniedbanej w dzisiejszych czasach racjonalizacji proporcji miedzy pracą
a rozrywką, a także stanowi dobrą okazję do lepszego poznania się, co sprzyja
generowaniu nowych idei.
Informacje o wymienionych oraz innych przedsięwzięciach zrealizowanych w
2007 r. na szczeblu krajowym, jak i w Oddziałach były zamieszczane w biuletynach
PTE. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono realizację programu działalności
statutowej Zarządu Krajowego PTE w 2007 roku, według tematycznego ujęcia realizowanej działalności.
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2007 roku
składa się z dwóch części: Sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego PTE oraz Sprawozdań Oddziałów PTE.
W części I zaprezentowano realizację programu działalności merytorycznej w
2007 r. na szczeblu krajowym PTE, w tym udział poszczególnych organów, jednostek i zespołów szczebla krajowego w realizacji tego programu. Ponadto, dla zilustrowania dorobku całego Towarzystwa, w tej części sprawozdania zamieszczono
dane liczbowe charakteryzujące podstawowe dziedziny i formy aktywności podejmowanej przez Oddziały PTE.
W części II zaprezentowano dorobek Oddziałów Towarzystwa, zamieszczając w niej
sprawozdania poszczególnych Oddziałów, nadesłane do Zarządu Krajowego PTE.
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1.
Realizacja programu działalności statutowej
Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego w 2007 r.
1.1. VIII Kongres Ekonomistów Polskich
VIII Kongres Ekonomistów Polskich, odbył się w dniach 29 i 30 listopada 2007 r.
w Warszawie (w Pałacu Kultury i Nauki) pod hasłem ,,Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju”. Tematyce VIII Kongresu podporządkowane były prawie wszystkie, odbywające się na forum PTE debaty, w tym konwersatoria
,,Czwartki u Ekonomistów” oraz seminaria i konferencje (przedstawione w pkt. 1.2
sprawozdania).
Tematyka VIII Kongresu wynikała z sygnalizowanej przez środowisko ekonomistów (i nie tylko) potrzeby poddania wnikliwej ocenie roli i pozycji Polski w gospodarce światowej – zarówno z uwzględnieniem wyników transformacji, jak też w perspektywie planowania rozwoju w ,,duchu” strategii lizbońskiej. W tym kontekście istotna była zwłaszcza pogłębiona ocena transformacji ustrojowej. Dlatego też całość obrad Kongresu poprzedziła debata generalna, na której podjęta została próba takiej właśnie oceny i zarysowania na tej podstawie perspektyw dotyczących roli Polski w świecie.
Program Kongresu został wypracowany przez powołaną jesienią 2005 r. Radę
Programową. W jej skład weszło 61 naukowców i praktyków, reprezentujących różne dziedziny ekonomii i różne ośrodki naukowe oraz środowiska gospodarcze
(skład Rady Programowej VIII Kongresu Ekonomistów Polskich pod przewodnictwem prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezesa PTE, przedstawiono w załączniku nr 3 do
sprawozdania).
Prace przygotowawcze – kierunkowe VIII Kongresu Ekonomistów Polskich prowadziła Rada Programowa Kongresu, natomiast szczegółowe dyskusje tematyczne
odbywały się w zespołach roboczych – sterujących. Najpierw w następujących czterech zespołach, którym przewodniczyli:
l prof. Bogusław Fiedor, rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – kierował
zespołem zajmującym się naukami ekonomicznymi;
l prof. Urszula Płowiec, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN – kierowała zespołem zajmującym się polityką gospodarczą;
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l prof. Marek Rocki, senator RP – przewodniczył zespołowi zajmującemu się szeroko pojętym systemem edukacji;
l prof. Ewa Okoń-Horodyńska, kierownik Katedry Ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierowała zespołem przygotowującym forum dyskusyjne dla przedsiębiorców.
W wyniku prowadzonych dyskusji nad głównym tematem Kongresu i jego koncepcją organizacyjną wprowadzono, poza czterema sesjami równoległymi (przedstawionymi powyżej), cztery panele specjalne, którym przewodniczyli:
l prof. Stanisław Rudolf, kierownik Katedry Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Łódzkiego, wiceprezes PTE – kierował panelem nt. sektora finansowego;
l dr Krzysztof Markowski, prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej – kierował
panelem nt. prognoz ekonomicznych;
l prof. Barbara Z. Liberda, kierownik Katedry Teorii Rozwoju Gospodarczego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – kierowała panelem nt. konwergencji gospodarczej Polski;
l prof. Zbigniew Hockuba, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowy Bank Polski – kierował panelem nt. przyszłości nauk ekonomicznych.
(Struktura VIII Kongresu Ekonomistów Polskich przedstawiona została w formie
schematu debaty kongresowej stanowiącego załącznik nr 4 do sprawozdania).
Merytoryczne debaty Rady Programowej i Zespołów Sterujących VIII Kongresu Ekonomistów Polskich zaowocowały bogatymi programami plenarnych i specjalistycznych sesji, bazujących na ponad 200 referatach nadesłanych na Kongres. Dzięki
staraniom Rady Programowej referaty przygotowali i wzięli udział w Kongresie prominentni przedstawiciele nauk ekonomicznych i życia gospodarczego. Zgodnie z ukształtowaną już tradycją, Kongres odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i zgromadził około 700 uczestników, nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. W Kongresie uczestniczyli czołowi przedstawiciele instytucji centralnych: wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek, minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. Obecność na Kongresie czołowych postaci życia gospodarczego i nauki stwarza szanse, że głos ekonomistów będzie bardziej brany
pod uwagę w polityce gospodarczej.
Kongresy ekonomistów mają długą tradycję, sięgającą 1887 r., kiedy to ekonomiści z trzech zaborów zorganizowali w Krakowie pierwszy taki kongres. Po II wojnie
światowej kongresy ekonomistów polskich odbywały się w latach: I – 1950 r., II –
1956 r., III – 1971 r., IV – 1981 r., V – 1987 r. (w 100-lecie kongresu z 1887 r.), VI –
1993 r. i VII – 2001 r. Powojenna historia kongresów wskazuje, że odbywały się one
niemal zawsze w ważnych, przełomowych dla kraju okresach, czego najlepszym
dowodem jest chociażby kongres z 1956 r. Tak się stało i tym razem, albowiem VIII
Kongresowi Ekonomistów Polskich towarzyszyła zmiana rządu w Polsce. Jednak to,
że Kongres ten zorganizowany został w czasie szczególnym wynika nie tylko z przełomu politycznego. Obecnie bowiem w gospodarce dokonują się zmiany, których
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zakres i skala jest niebywała. Wynika to przede wszystkim ze światowego przełomu
cywilizacyjnego, polegającego na wypieraniu panującej przez kilkaset lat cywilizacji
industrialnej przez nową, nie do końca jeszcze zdefiniowaną, określaną jako cywilizacja oparta na wiedzy. W Polsce na zmiany związane ze światowym przełomem cywilizacyjnym nakłada się przełom wynikający z transformacji i integracji z Unią Europejską, czy szerzej – globalizacji. W takich warunkach łatwo o błędy, a kreatywność przeplata się z destrukcją. Wskazuje to na wagę i konieczność oceny stanu
oraz przyszłości gospodarczej Polski oraz jej szans rozwojowych i pozycji w świecie. Tym właśnie zagadnieniom poświęcona była debata kongresowa. W jej ramach
formułowane były rekomendacje dotyczące polityki gospodarczej i wnioski na temat
perspektyw rozwojowych Polski, z uwzględnieniem przystąpienia do strefy euro.
Wnioski z debaty oraz zawarte w referatach treści tworzą wieloaspektowy obraz
transformacji, ale oceny jej efektów są wysoce kontrowersyjne. Jest to symptomatyczne, tym bardziej, że niektórzy autorzy referatów – wybitni naukowcy, pełnili w
różnych okresach ważne funkcje w gospodarce, od premiera rządu począwszy (Marek Belka) poprzez wicepremierów, odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze
(Zdzisław Sadowski, Grzegorz W. Kołodko, Jerzy Hausner).
Dlatego też niezwykle ważne jest, że w Kongresie wzięli udział przedstawicieli różnych
szkół w teorii ekonomii, różnych nurtów i instytucji, w tym także takich, które dotychczas
nie współpracowały ze sobą. Spotkali się i dyskutowali ze sobą liberałowie, neoliberałowie, keynesiści i in. Co ważne, choć ze względu na złożoność i kontrowersyjność materii, były to debaty bardzo trudne, to okazały się bardzo konstruktywne.
Dorobek Kongresu został szczegółowo przedstawiony na stronie internetowej
PTE, a obecnie trwają prace redakcyjne nad publikacjami książkowymi, powstającymi na kanwie Kongresu. Kontynuowane są (m.in. na forum Rady Naukowej PTE),
prace nad wdrażaniem dorobku Kongresu w praktyce.
Lista osób, które przyczyniły się do zorganizowania i dorobku Kongresu jest bardzo długa. Wszystkim, którzy poświęcili Kongresowi swój czas oraz potencjał intelektualny, organizacyjny, a także finansowy, prof. Elżbieta Mączyńska, złożyła w imieniu władz PTE i własnym podziękowania (listownie i na łamach ,,Biuletynu PTE”
nr 1/2008) wraz z zapewnieniem, że PTE dokona wszelkich starań, aby dorobek
Kongresu został należycie spożytkowany dla dobra publicznego.
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Kongresu znajdują się na stronie
internetowej PTE (www.pte.pl) w formie stenogramów a także innych materiałów (referatów wypowiedzi, dyskusji w mediach itp.).
Wybrane informacje szczegółowe o VIII Kongresie Ekonomistów Polskich:
l Partnerami w przygotowaniu VIII Kongresu Ekonomistów Polskich były następujące Instytucje: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego;
l Sponsorzy Kongresu: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, Bank
BGŻ, Biuro Informacji Kredytowej, Towarzystwo Ubezpieczeń AXA, Biuro Infor-
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matyki Stosowanej Format, Mieszko SA, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Wydawnictwo Difin Sp. z o.o., GoldenLine.pl, Towarzystwo Gospodarcze BEWA
Sp. z o.o., Netsprint sp. o.o.;
l Media wspierające Kongres: Wydarzenia Polsat, TV Biznes, dziennik
,,Rzeczpospolita”, Program Pierwszy Polskiego Radia, Telewizja Polska INFO
(opieka medialna), Polska Agencja Prasowa, Bankier.pl, Klub Dziennikarzy Biznesowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Gazeta Bankowa, Forbes,
dwutygodnik ,,Nowe Życie Gospodarcze”, Nowy Przemysł Gospodarczy, Polish Market, dwumiesięcznik ,,Ekonomista”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, miesięcznik ,,Nasz Rynek Kapitałowy”, CEO, Fundusze Europejskie,
Fundacja Prawo Europejskie, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
Dziennik Związkowy, Nasz Głos, Polish Express, Studentnews.pl; efektem
współpracy są wywiady, artykuły i informacje prasowe przed i po Kongresie (relacje z Kongresu publikowane w mediach zamieszczane są na stronie internetowej: http://www.pte.pl/323_kongres_w_mediach.html);
l Podpisano porozumienia z wydawnictwami naukowymi, które miały możliwość
ekspozycji swoich tytułów w miejscu Kongresu (Wydawnictwo Naukowe PWN,
Oficyna Wydawnicza SGH, Difin, IRGiŻ, CeDeWu, Poltext, Znak);
l Przygotowano strony internetowe Kongresu: www.kongresekonomistow.pl,
www.pte.pl, na których zamieszczane były aktualne informacje i dokumenty
przeznaczone dla uczestników (m.in.: program obrad, materiały kongresowe –
referaty, streszczenia, noty biograficzne autorów, plakaty kongresowe, partnerzy, patroni, sponsorzy).

1.2. Konferencje/seminaria/spotkania dyskusyjne
1. Konferencja naukowa nt. ,,Banki w polskiej gospodarce”; Organizatorami
konferencji, która odbyła się 16 stycznia 2007 r. byli: Zarząd Krajowy PTE i Oddział
PTE w Warszawie, przy współpracy ze Związkiem Banków Polskich (w nurcie konferencji przedkongresowych); wprowadzenie – prof. Elżbieta Mączyńska, prezes
PTE; wystąpienia na konferencji: Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków
Polskich, dr Grzegorz Wójtowicz, doradca prezesa NBP, Piotr Czarnecki, prezes Zarządu Raiffeisen Bank Polska, dr Jerzy Małkowski, prezes Zarządu Oddziału PTE w
Warszawie; w konferencji wzięło udział 75 osób.
2. Seminarium Rady Naukowej nt. ,,Ład instytucjonalny w gospodarce” odbyło się 18 stycznia 2007 r. w siedzibie Zarządu Krajowego PTE w Warszawie; wprowadzenia do dyskusji dokonali: prof. Barbara Polszakiewicz oraz dr Jerzy Boehlke
– redaktorzy i współautorzy dwutomowej książki Ład instytucjonalny w gospodarce,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005 (t. I.) i 2006 (t. II.); w seminarium wzięło udział 35 osób.
3. Konferencja nt. ,,Etyka w działalności gospodarczej” została zorganizowana
22 lutego 2007 r. przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu EBEN – Polska; Celem konferencji była wymiana poglądów o
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wolności gospodarczej i odpowiedzialności etycznej w gronie przedstawicieli rożnych dziedzin teorii i praktyki gospodarowania oraz próba określenia przesłanek ładu instytucjonalnego i gospodarczego; referaty na konferencji wygłosili profesorowie: Wojciech Gasparski, Jacek Sójka, Tadeusz Kowalik, Janina Filek, Maria Jarosz,
Aniela Dylus, Elżbieta Mączyńska, Anna Lewicka-Strzałecka, Jacek Sztaudynger,
Bożena Klimczak; w konferencji wzięło udział 61 osób; po konferencji wydano publikację pod red. naukową Bożeny Klimczak i Anny Lewickiej-Strzałeckiej pt. Etyka i
ekonomia.
4. Konwersatorium PTE pt. ,,Czwartki u Ekonomistów” nt. ,,Biznes a opinia
publiczna. Pochwała kompetencji” odbyło się 1 marca 2007 r.; wprowadzenia do
dyskusji dokonała prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE; w roli panelistów wystąpili: Małgorzata Krzysztoszek z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
,,Lewiatan” i Andrzej Malinowski – prezes Konfederacji Pracodawców Polskich; moderatorem spotkania był red. Karol Szwarc; w konwersatorium wzięło udział 26 osób.
5. Spotkanie dyskusyjne Rady Naukowej PTE i Zespołu Sterującego III Sesji
VIII Kongresu Ekonomistów Polskich ,,Edukacja dla rozwoju – jakość kształcenia ekonomicznego” nt. ,,Dylematy kształcenia ekonomicznego”; spotkanie dyskusyjne, które odbyło się 2 marca 2007 r., poprowadziła w imieniu Rady Naukowej
prof. Ewa Okoń-Horodyńska; wprowadzenia do dyskusji dokonali: prof. Marek Rocki – przewodniczący III Sesji Kongresu oraz prof. S. Ryszard Domański – rektor Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie; w spotkaniu udział wzięło 36 osób.
6. Konferencja przedkongresowa ,,Strategia transformacji polskiej wsi i rolnictwa” zorganizowana przy współpracy Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Komitetu Ekonomiki Rolnictwa oraz Rady Naukowej PTE odbyła się 15 marca 2007 r.;
wprowadzenia do dyskusji dokonali paneliści: prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz,
była wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, prof. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, dr Waldemar Guba, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. Jerzy
Wilkin, przewodniczący Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, prof. Urszula Płowiec,
przewodnicząca Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN; w konferencji wzięło udział
41 osób.
7. Konwersatorium ,,Czwartki u Ekonomistów” nt. ,,Ekonomia w kulturze –
twórczość w ekonomii” odbyło się 19 kwietnia 2007 r.; wprowadzenia w problematykę ekonomicznego rozumienia działalności kulturalnej i twórczości dokonała prof.
Urszula Grzelońska z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk; w debacie panelowej wzięli udział: Jerzy Biernat, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków i przewodniczący Porozumienia Łazienki Królewskie, Zbigniew Chlebowski,
poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Wiesław Łagodziński, kulturoznawca i statystyk, Wojciech Misiąg z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Jan Ołdakowski, poseł na Sejm RP, przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu, Krzysztof Zanussi, reżyser; dyskusję moderował red. Grzegorz Cydejko; w konwersatorium wzięły udział 43 osoby.
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8. Konwersatorium ,,Czwartki u Ekonomistów” nt. ,,Jaki kierunek rozwoju dla
Polski?” odbyło się 10 maja 2007 r.; współorganizatorami byli: Rada Naukowa, Zarząd Krajowy PTE oraz Klub Dziennikarzy Biznesowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; w dyskusji udział wzięli: prof. Zdzisław Sadowski, honorowy prezes
PTE, autor książki pt. W poszukiwaniu drogi rozwoju, prof. Jerzy Kleer, rektor Wyższej Szkoły im. Romualda Kudlińskiego OLYMPUS w Warszawie, autor książki pt.
Spór o sektor publiczny, prof. Antoni Kukliński, Polskie Towarzystwo Współpracy z
Klubem Rzymskim, współautor i redaktor książki pt. Towards a New Creative and Innovative Europe i prof. Paweł Kozłowski z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN,
współautor książki pt. Z Polski i o Polsce; dyskusję prowadził prof. Włodzimierz Siwiński, przewodniczący Rady Naukowej PTE; w konwersatorium wzięło udział 41 osób.
9. Konferencja nt. ,,Perspektywy i warunki wzrostu zatrudnienia i podniesienia jego jakości” odbyła się 17 maja 2007 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego był współorganizatorem konferencji; w debacie udział wzięli pracownicy nauki, eksperci ekonomiczni,
przedsiębiorcy, przedstawiciele pracodawców, organizacji związkowych i innych organizacji pozarządowych; prezes PTE, prof. Elżbieta Mączyńska zaprezentowała referat nt. ,,Przemiany cywilizacyjne, dezidustrializacja a rynek pracy”; z PTE w konferencji wzięło udział 26 osób.
10. Konwersatorium ,,Czwartki u Ekonomistów” nt. ,,Polska na tle świata – co
osiągnęliśmy, dokąd zmierzamy?” odbyło się 31 maja 2007 r.; w roli panelistów
wystąpili: prof. Ryszard Rapacki, kierownik Katedry Ekonomii II Szkoły Głównej Handlowej, dr Tadeusz Chrościcki, niezależny ekspert ekonomiczny, red. Marek Misiak,
publicysta ,,Nowego Życia Gospodarczego”, dr Ryszard Petru, główny ekonomista
Banku BPH SA, Grzegorz Sudzik z Domu Maklerskiego PENETRATOR, prof. Leszek
Zienkowski z Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN; dyskusję moderował red. Grzegorz Cydejko, przewodniczący KDB SDP; w spotkaniu wzięło udział 28 osób.
11. Spotkanie seminaryjne przedstawicieli środowiska PTE z przedstawicielami Rosyjskiej Akademii Nauk odbyło się 27 czerwca 2007 r. w Warszawskim Domu Ekonomisty; w spotkaniu wzięło udział 15 osób.
12. Konwersatorium z cyklu ,,Czwartki u Ekonomistów’’ nt. ,,Co dalej z ochroną zdrowia – System kontraktowania świadczeń zdrowotnych – ocena stanu obecnego i uwarunkowania zmian’’ odbyło się 13 września 2007 r.; moderatorem
spotkania była dr Katarzyna Tymowska, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych Lewiatan, członek Rady Monitoringu Społecznego; moderator i paneliści postawili pytania, co dalej z ochroną zdrowia, jaki jest i jaki powinien być w przyszłości system kontraktowania świadczeń zdrowotnych, dlaczego obecny system
nie zapewnia optymalnej alokacji środków i jest przedmiotem różnych, niekiedy
przeciwstawnych ocen; w spotkaniu wzięło udział 31 osób.
13. Konwersatorium ,,Czwartki u Ekonomistów” nt. ,,Rok 2050 – ilu nas będzie i jacy będziemy?” odbyło się 4 października 2007 r.; w roli panelistów wystąpili: prof. Janina Jóźwiak, dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, prof. Włodzimierz Pańków, kierownik Katedry Nauk Społe-
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cznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im L. Koźmińskiego w
Warszawie, prof. Zdzisław Sadowski, członek Korespondent PAN, honorowy prezes
PTE, wiceprzewodniczący Komitetu Prognoz ,,Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii
Nauk, prof. Janusz Witkowski, wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego; moderatorem spotkania była dr Halina Wasilewska-Trenkner, członek Rady Polityki Pieniężnej; w konwersatorium wzięły udział 24 osoby.
14. Spotkanie dyskusyjne nt. ,,Integracja Polski ze strefą euro”, zorganizowane wspólnie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Narodowy Bank Polski,
odbyło się 16 października 2007 r.; podstawę do dyskusji stanowił raport dotyczący
pełnego uczestnictwa Polski w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej; ze
strony NBP wystąpili: dr Cezary Wójcik, dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro
oraz Marek Rozkrut, kierownik Zespołu Badań i Analiz Zagranicznych w Biurze ds.
Integracji ze Strefą Euro; w spotkaniu wzięły udział 62 osoby.
15. Spotkanie dyskusyjne nt. ,,Korzyści z integracji nadzoru finansowego”,
zorganizowane wspólnie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Komisję
Nadzoru Finansowego, odbyło się 15 listopada 2007 r.; wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja tematu spotkania przedstawiona przez Stanisława Kluzę, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; wystąpienia w dyskusji wygłosili również: prof. Marek Góra ze Szkoły Głównej Handlowej oraz dr Jarosław H. Kozłowski z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego; w spotkaniu wzięło udział 40 osób.

1.3. Konferencje poza PTE
Poniżej przedstawiono udział prezesa PTE prof. Elżbiety Mączyńskiej w konferencjach poza PTE:
l Kongres Polskiej Rachunkowości zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w dniach 28 i 29 maja 2007 r. Na Kongresie prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Pułapki ekonomiczne w warunkach nowej cywilizacji – wyzwania dla rachunkowości;
l Konferencja Jubileuszowa nt. ,,Rozwój – godność człowieka – gospodarowanie – poszanowanie przyrody” połączona z obchodami 70. urodzin i 40lecia pracy naukowej prof. Franciszka Piontka w dniach 11-13 czerwca 2007 r.
w Wiśle; prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, wygłosiła referat pt. Czynniki
kreatywności i destrukcji w gospodarce przełomu; referat został przekazany do
Księgi Pamiątkowej w ramach Konferencji Jubileuszowej;
l Konferencja nt. ,,Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji” – 19 czerwca 2007 r. w Kielcach; na konferencji prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, wygłosiła referat nt. ,,Systemy wczesnego ostrzegania jako
czynnik racjonalizacji zarządzania finansami”;
l Konferencja Polsko-Niemiecka nt. ,,Perspektywy Unii Europejskiej po zakończeniu niemieckiej prezydencji” – 26 czerwca 2007 r. we Wrocławiu, prof.
Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, wygłosiła referat w panelu nt. Wizja socjalnej
i gospodarczej przyszłości Europy. Czy gospodarka Unii Europejskiej będzie innowacyjna i konkurencyjna?; organizatorzy konferencji: Centrum Studiów Nie-
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mieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce;
l XVIII Konferencja COPE (Congress of Political Economists, International)
– 14-21 lipca w Berlinie; prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła na konferencji referat;
l XVII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju pt. ,,Europa – kryzys, zmiany czy
szanse?” w dniach 5-8 września 2007 r.; na forum prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, wygłosiła referat nt. Zagrożenia, pułapki i wczesne ostrzeganie w biznesie
w warunkach nowej cywilizacji. Wyzwania dla małych przedsiębiorstw.
l XII Ogólnopolskie Forum Rachunkowości (w Jaworze 24 października 2007 r.);
na inauguracji Forum prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, wygłosiła wykład
nt. Pułapki regulacyjne. Niemoc i szanse rachunkowości w warunkach dynamizacji przemian społeczno-gospodarczych.

1.4 Wspieranie konferencji naukowych w Oddziałach PTE
Wspieranie konferencji naukowych w Oddziałach PTE odbywało się poprzez udział przedstawicieli szczebla krajowego Towarzystwa, zapraszanych do wygłoszenia referatu na konferencji. Wybrane przykłady:
l Sesja jubileuszowa z okazji 50-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Opolu, połączona z konferencją naukową pt. ,,Uwarunkowania, możliwości i kierunki rozwoju kraju i regionu opolskiego” – 13 września 2007 r. na konferencji w Opolu prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, wygłosiła referat nt. Gospodarka przełomu. Wyzwania dla ekonomistów;
l Spotkanie prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezes PTE, ze środowiskiem ekonomistów warszawskich nt. Wyzwania dla ekonomistów – refleksje po VIII
Kongresie Ekonomistów polskich (11 grudnia 2007 r.); zapowiedź zorganizowania cyklu konferencji i seminariów pokongresowych.
Wspieranie przedsięwzięć w Oddziałach odbywało się również ramach wpłat
,,1%” podatku. Z możliwości wsparcia Oddziałów PTE z pozyskanych środków finansowych w ramach wpłat ,,1%” podatku skorzystały następujące Oddziały:
l Oddział PTE w Koszalinie
Oddział w Koszalinie, jako organizator Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych w roku akademickim
2006/2007, uzyskał wsparcie finansowe dla tego Konkursu w ramach wpłat
,,1%” podatku. W uroczystości wręczenia nagród laureatom Konkursu, z ramienia Zarządu Krajowego PTE, uczestniczył prof. Henryk Babis, prezes Oddziału
PTE w Szczecinie.
l Oddział PTE w Poznaniu
Oddział zorganizował IV Konferencję Naukową nt. Ekonomiści o współczesnych
problemach gospodarczych w dniach 25 i 26 września 2007 r. Ponadto w ramach
tzw. ,,Spotkań świątecznych” dla członków i sympatyków Towarzystwa zorganizowano spotkanie, na którym prof. Maciej Żukowski wygłosił wykład pt. Perspektywy
zabezpieczenia emerytalnego. Przedsięwzięcia te zostały wsparte finansowo w ramach wpłat ,,1%” podatku.
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1.5 Nowe inicjatywy organizacyjne PTE
1. Klub Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie Krajowym PTE
W wyniku podejmowanych działań ukierunkowanych na poszerzanie kontaktów
z innymi środowiskami, w tym ze stowarzyszeniami biznesowymi, przy Zarządzie
Krajowym PTE powstał Klub Przedsiębiorców i Ekspertów. Klub dążyć będzie do integracji i aktywizacji środowiska przedsiębiorców, wymiany doświadczeń, świadczenia usług doradczych w prowadzeniu działalności, wzajemnej promocji usług, a także przyznawania nagród i wyróżnień przedsiębiorcom innowacyjnym. Pierwsze posiedzenie członków założycieli Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów odbyło się 9 listopada 2007 r., na którym powołano Zarząd Klubu oraz działające w ramach Klubu
sekcje merytoryczne, a mianowicie: edukacji finansowej, doradztwa gospodarczego, współpracy międzynarodowej, innowacyjności i przedsiębiorczości. Przewodniczącą Klubu jest dr Monika Szczerbak. Klub zainicjował comiesięczne otwarte seminaria merytoryczne, które odbywać się będą w siedzibie Zarządu Krajowego PTE (w
ostatnią środę każdego miesiąca).
2. Klub Olimpijczyka przy Zarządzie Krajowym PTE
Z inicjatywy grona laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zawiązał się Klub
Olimpijczyka przy Zarządzie Krajowym PTE.
Główne cele Klubu:
l działania na rzecz promowania idei Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wśród
młodzieży i nauczycieli m.in. poprzez założenie strony internetowej Klubu; na
stronie umieszczane będą materiały pomocne w przygotowaniach do uczestnictwa w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej; planowane jest stworzenie bazy danych laureatów i finalistów Olimpiady;
l rozwijanie opiniotwórczej roli w środowisku młodych ekonomistów.
Przewodniczącym Klubu Olimpijczyka jest Łukasz Janikowski.

1.6 Współpraca z zagranicą
1. Kierunki działania
Jednym z głównych celów działalności Zarządu Krajowego PTE w zakresie
współpracy z zagranicą jest zwiększenie otwarcia polskich ekonomistów na Europę
i świat.
Zarząd Krajowy PTE, pod kierunkiem prof. Stanisława Rudolfa, wiceprezesa PTE
odpowiedzialnego za współpracę zagraniczną, podejmuje próby stymulowania takiej współpracy, zarówno jeśli chodzi o środowiska akademickie, jak i poszczególne oddziały PTE. Oddziały zachęcane są do nawiązywania bezpośredniej współpracy z podobnymi organizacjami za granicą, a ekonomiści zachęcani są do udziału w
kongresach, konferencjach i seminariach międzynarodowych.
Przykłady wybranych tego rodzaju przedsięwzięć:
l PTE jest członkiem International Economic Association (IEA), organizacji zrzeszającej 60 towarzystw krajowych z całego świata. IEA organizuje co 3 lata kongresy, które stanowią zawsze poważne wydarzenie naukowe, uczestniczą w
nich bowiem najwybitniejsi ekonomiści, z laureatami nagrody Nobla na czele.
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Ostatni kongres odbył się w 2005 r. w Marrakech, zaś kolejny odbędzie się w Istambule w czerwcu 2008 r.
Inną organizacją, w której pracach uczestniczą polscy ekonomiści jest European Economic Association (EEA). Zrzesza ona wyłącznie osoby indywidualne
i jej członkami są również polscy naukowcy. EEA organizuje coroczne kongresy, w których uczestniczy kilkaset osób. Rekordowy był pod tym względem
kongres w 2006 r. w Wiedniu, w którym uczestniczyło około 1800 osób, w tym
z Polski zaledwie kilka osób. Dla spopularyzowania tych kongresów Zarząd
Krajowy PTE wystosował pisma do wszystkich dziekanów wydziałów ekonomicznych z prośbą o propagowanie i wspomaganie wyjazdów głównie młodych
pracowników nauki. Nie przyniosło to spodziewanych rezultatów, bowiem w
kongresie w Budapeszcie w 2007 r. brało udział niewielu polskich uczestników.
Kolejny kongres odbędzie się w 2008 r. w Mediolanie.
Sporym zainteresowaniem członków PTE cieszą się również konferencje czy
seminaria międzynarodowe. Wiele z nich posiada charakter cykliczny. Wymienić tu przede wszystkim należy seminaria PTE we Vlotho, konferencje COPE
itp.
Nasi członkowie licznie uczestniczą w corocznych konferencjach Congress of
Political Economists International (COPE). W 2007 r. odbyła się już 18. taka
konferencja, tym razem w Berlinie i wzięło w niej udział kilkudziesięciu polskich
ekonomistów. Wcześniej konferencje takie odbyły się m.in. w USA, Korei, RPA,
Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Australii, Chile itp. Kolejna konferencja, w 2008
r., odbędzie się w Delhi.
W dniach 13-15 grudnia 2007 r. odbyło się w Granadzie w Hiszpanii doroczne,
międzynarodowe sympozjum analizy ekonomicznej, które zgromadziło około
500 uczestników. Było to już 32 takie sympozjum, organizowane przez Hiszpańskie Towarzystwo Ekonomiczne. Tym razem jego gospodarzem był Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Granadzie. Uczestniczyli w nim głównie młodzi
pracownicy nauki, głównie z Hiszpanii, ale również z Wielkiej Brytanii, Francji,
USA itp. Uczestniczyła w nim również trójka Polaków, doktorantów Uniwersytetów Hiszpańskich. Sympozjum towarzyszyły targi pracy dla młodych doktorów
ekonomii. Zarząd Krajowy PTE rozważa możliwość zorganizowania podobnego sympozjum w Polsce. Gospodarzem pierwszego z nich mógłby być Kraków. Sympozjum miałoby charakter otwarty, ale powinniśmy szczególnie zabiegać o uczestników z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Popularyzowanie współpracy międzynarodowej odbywało się również poprzez publikacje w ,,Biuletynie PTE” oraz z wykorzystaniem strony internetowej gdzie znaleźć można również informacje o ważniejszych konferencjach
zagranicznych. Uruchomiona została angielska wersja naszej strony internetowej. Oprócz ogólnych informacji na temat PTE (cele i zasady działania, władze PTE itp.) znaleźć tam można również informacje o ważniejszych przedsięwzięciach PTE np. o VIII Kongresie Ekonomistów Polskich, apel do ekonomistów polskich za granicą, o wydawnictwach książkowych PTE, o aktualnych wydarzeniach itp.
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2. Seminarium naukowe we Vlotho
Szczególne miejsce we współpracy zagranicznej PTE zajmuje seminarium naukowe
we Vlotho. W ramach współpracy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z niemieckim instytutem: Gesamteuropaisches Studienwerk e.V. (GESW) we Vlotho, w dniach
12-26 sierpnia 2007 r. odbyło się XVI seminarium naukowe w niemieckim Vlotho na temat społecznej gospodarki rynkowej i integracji europejskiej. W seminarium, pod kierunkiem prezes PTE prof. Elżbiety Mączyńskiej, uczestniczyło 24 przedstawicieli PTE –
reprezentanci oddziałów PTE z siedzibą w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Toruniu, Opolu, Lublinie, Rzeszowie i
Katowicach oraz laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Organizatorów ze strony
niemieckiej reprezentował dr Piotr Pysz. Finansowanie corocznych seminariów zapewnia Fundacja Ludwiga Erharda w Bonn. Sprawozdanie z przebiegu seminarium naukowego zostało zamieszczone w ,,Biuletynie PTE” nr 4/2007.

1.7. Wydawnictwa
1. Publikacje
W serii Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wydano:
l Zdzisław Sadowski (red. naukowa) – Przełomowy rok 1956 a współczesność,
seria wydawnicza PTE ,,Ekonomia i Świat Współczesny” (nakład 250 egz.);
l Bożena Klimczak, Anna Lewicka-Strzałecka (red. naukowa) – Etyka i ekonomia,
seria wydawnicza PTE ,,Ekonomia i Świat Współczesny” (nakład 700 egz.);
l Artur Pollok (redakcja) – Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej w perspektywie. Historia i teraźniejszość (album z okazji jubileuszu XX-lecia OWE).
Ponadto Zarząd Krajowy PTE dofinansował Pamiętniki Bolesława Grzegorza Miklaszewskiego wydane przez Oficynę SGH.
2. Kontynuowanie wydawania ,,Biuletynów PTE”
W 2007 r. zostały wydane 4 numery ,,Biuletynu PTE” w łącznym nakładzie 3300
egz. (nr 1 – 1000 egz., nr 2 – 750 egz., nr 3 – 800 egz., nr 4 – 750 egz.). Kontynuowano przekazywanie ,,Biuletynu PTE” (ok. 400 egz.) do Komitetów Okręgowych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z przeznaczeniem dla szkół uczestniczących w Olimpiadzie. Kontynuowane było również pozyskiwanie płatnych reklam, co w znacznym stopniu pokrywa koszty wydawania ,,Biuletynu”. Ten kierunek działań będzie
kontynuowany.
3. Współwydawanie ,,Ekonomisty”
W 2007 r. kontynuowane było współwydawanie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN dwumiesięcznika naukowego ,,Ekonomista”, którego naczelnym redaktorem jest honorowy prezes PTE prof. Zdzisław Sadowski, a sekretarzem Komitetu Redakcyjnego dr hab. Władysław Świtalski. Komitet Redakcyjny czasopisma
składa się z 14 pracowników naukowych ze środowiska warszawskiego, krakowskiego i wrocławskiego. ,,Ekonomista” cieszy się opinią wiodącego czasopisma ekonomicznego w Polsce. Ukazuje się regularnie i przyciąga wiele wartościowych
prac naukowych ze wszystkich ośrodków polskich i szeregu zagranicznych. Należy
także podkreślić fakt publikowania w ,,Ekonomiście” wybranych materiałów z orga-
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nizowanych przez Zarząd Krajowy i Radę Naukową PTE konferencji i seminariów naukowych. W 2007 r. w 6 numerze ,,Ekonomisty” ukazało się osiem referatów z VIII
Kongresu Ekonomistów Polskich (w wersji artykułowej z sesji plenarnej wraz z wprowadzeniem prof. Elżbiety Mączyńskiej, przewodniczącej Rady Programowej Kongresu).
W ciągu 2007 r. napłynęło do redakcji 96 artykułów i recenzji. Wydano 6 numerów w nakładzie 525 egz. każdy. Zawierały one: 29 artykułów, 16 miscellanea, 20 recenzji, omówień i polemik, 3 komunikaty, 2 wspomnienia in memoriam. Czasopismo
na swych łamach prowadzi także promocję książek, publikując w ostatnim numerze
tj. 6/2007 spis książek nadesłanych do redakcji.

1.8. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne od 1987 r. przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Odpowiedzialność merytoryczna i organizacyjna spoczywa na Komitecie Głównym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
W 2007 r. odbyły się zawody II i III stopnia XX Olimpiady oraz zawody I stopnia
XXI Olimpiady. Każda edycja Olimpiady organizowana jest pod innym hasłem przewodnim, dostosowanym do aktualnych problemów ekonomicznych Polski i świata.
Myślą przewodnią XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej był ,,Kapitał ludzki i innowacyjność w gospodarce polskiej”.
Zawody Olimpiady są trzystopniowe. Kwalifikowanie uczestników do zawodów
wyższego stopnia odbywa się na zasadach konkursu.
Zawody II stopnia (okręgowe) odbyły się 6 stycznia 2007 r. W 17 Komitetach Okręgowych do zawodów tego stopnia przystąpiły 1062 osoby. W porównaniu do poprzedniej XIX edycji o 40 osób zwiększył się udział uczniów ze szkół ogólnokształcących. Uczestnicy zawodów okręgowych odpowiadali na jedno pytanie opisowe
nawiązujące do myśli przewodniej Olimpiady oraz rozwiązywali: zadanie sprawdzające rozumienie tekstu załączonego artykułu, zadanie sprawdzające umiejętność
korzystania z danych statystycznych oraz 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).
Do zawodów centralnych Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował 100 uczniów z 62 szkół (w tym 67 uczestników z 33 liceów ogólnokształcących). Wśród zakwalifikowanych 72% stanowili chłopcy, a 28% dziewczęta.
Zawody III stopnia (centralne) odbyły się 24i 25 marca 2007 r. w Ośrodku Szkolenia Kadr Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance. Pierwszego
dnia przeprowadzono egzamin pisemny, podczas którego uczestnicy odpowiadali
na 2 pytania o charakterze ogólnym, rozwiązywali zadanie analityczne i odpowiadali na 30 pytań testowych.
W ramach zawodów tego stopnia przeprowadzono konkurs o nagrodę specjalną
ufundowaną przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Stanowi ona wyraz ścisłych związków
pomiędzy praktyką gospodarczą a Olimpiadą. W XX edycji Olimpiady Polska Izba
Ubezpieczeń chcąc spopularyzować wśród uczniów tematykę ryzyka i ubezpieczeń
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gospodarczych nagrodziła najlepsze prace konkursowe z tego zakresu.
Drugiego dnia odbył się egzamin ustny. Jury zawodów centralnych XX OWE zakwalifikowało do niego 54 osoby, które uzyskały najlepsze wyniki na egzaminie pisemnym. W ramach części ustnej uczestnicy odpowiadali na jedno dwuczłonowe
pytanie (teoretyczno-praktyczne) i prezentowali wskazany przez jury jeden z 3 wcześniej zadanych tematów.
Jury zawodów III stopnia przewodniczył po raz dwudziesty prof. Leszek Kałkowski. Pytania przygotował Zespół Naukowy Komitetu Głównego OWE pod kierunkiem
dr inż. Andrzeja Muszyńskiego.
W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 25 szkół. Zwycięzcą XX
OWE został Michał Wiśniewski z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. II miejsce zajął Piotr Dworczak z I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, a III miejsce Łukasz Wierzbicki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze.
Z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi tytuł laureata zdobyło 4 uczestników. Wśród najlepszych szkół znalazły się także: Zespół Szkół Zawodowych w Zielonej Górze, III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w
Tarnowie oraz XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu –
z każdej ze szkół wywodziło się po 2 laureatów.
Niezależnie od zmagań uczestników o tytuły laureatów XX OWE, odbyły się spotkania towarzyszące finałom. W pierwszym dniu zawodów centralnych odbyło się,
należące już do dwudziestoletniej tradycji Olimpiady, spotkanie młodzieży i nauczycieli z honorowym prezesem PTE prof. Zdzisławem Sadowskim. Tematem spotkania był wykład nt. Rozwój Polski na tle problemów świata. Spotkanie prowadziła
przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej prof. Stanisława Borkowska.
W tym samym dniu w trakcie egzaminu pisemnego wiceprezes PTE dr Artur Pollok spotkał się z opiekunami naukowymi uczestników zawodów centralnych Olimpiady i wygłosił wykład związany z hasłem przewodnim XXI OWE w roku szkolnym
2007/2008 nt. Gospodarstwo domowe – wymiar społeczny i ekonomiczny.
Podsumowując przebieg i wyniki zawodów III stopnia XX OWE warto zwrócić uwagę na:
l systematyczny wzrost wiedzy młodzieży, a także zwiększone zainteresowanie
wiedzą ekonomiczną młodzieży ze szkół ogólnokształcących – w zawadach
centralnych brało udział 67 uczniów z liceów ogólnokształcących, a 23 z nich
uzyskało tytuł laureata,
l wyrównany poziom wiedzy laureatów o czym świadczy fakt, że 30 laureatów
zajęło tylko 16 miejsc (po kilka ex aequo na tym samym miejscu).
Wszyscy uczestnicy zawodów centralnych XX OWE otrzymali książki ufundowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN SA oraz Zarząd Krajowy PTE. Dodatkowo
Cadbury Wedel Sp. z o.o. przekazał słodycze dla wszystkich uczestników finałów.
Istotnym wydarzeniem, wieńczącym każdą edycję Olimpiady jest uroczyste spotkanie premiera lub wicepremiera Rzeczypospolitej Polskiej z laureatami. Wiceprezes Rady Ministrów i minister finansów prof. Zyta Gilowska zaprosiła laureatów XX
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Olimpiady na spotkanie do Ministerstwa Finansów, które odbyło się 14 czerwca
2007 r. Spotkanie prowadziła prezes PTE prof. Elżbieta Mączyńska. Prezentacji dorobku dwudziestu lat Olimpiady dokonała przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej prof. Stanisława Borkowska. W spotkaniu wzięli również udział: Wojciech Stępień – dyrektor Sekretariatu Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, opiekunowie naukowi laureatów, dyrektorzy najlepszych szkół, przedstawiciele sponsorów Olimpiady, członkowie Zarządu Krajowego PTE, Komitetu
Głównego oraz Komitetów Okręgowych OWE.
Nagrody premiera Rzeczypospolitej Polskiej z rąk wicepremier prof. Zyty Gilowskiej otrzymali:
l Michał Wiśniewski z IV Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Kościuszki w
Toruniu – zwycięzca XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
l I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi – szkoła, która miała w XX OWE najwięcej laureatów.
Ponadto zwycięzca XX OWE otrzymał nagrodę prezesa Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego. Nagrodę Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w postaci pamiątkowego pucharu otrzymał Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze. Na
spotkaniu wszyscy laureaci, ich opiekunowie i najlepsze szkoły otrzymali dyplomy,
nagrody pieniężne oraz rzeczowe.
Zarząd Krajowy PTE uhonorował także wieloletnich sponsorów Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej przyznając im Złotą Odznakę Honorową PTE.
W tym samym dniu po uroczystości w Ministerstwie Finansów odbyło się tradycyjne spotkanie laureatów, ich opiekunów i dyrektorów najlepszych szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie prowadził dr Ludwik Sobolewski – prezes Zarządu Giełdy oraz Beata Jarosz – członek Zarządu. Prezes PTE
prof. Elżbieta Mączyńska wręczyła prezesowi Zarządu Giełdy Złotą Odznakę Honorową PTE, którą Zarząd Krajowy PTE uhonorował Giełdę Papierów Wartościowych
za wieloletnie wspieranie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
29 czerwca 2007 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej pod przewodnictwem prof. Stanisławy Borkowskiej. Na posiedzeniu
przyjęto program i hasło przewodnie kolejnej XXI OWE.
Zarząd Krajowy PTE na posiedzeniu 5 lipca 2007 r. powołał nowy Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej na kadencję obejmującą lata 2007-2012.
W skład powołanego Komitetu weszli:
1. prof. dr hab. Stanisław Owsiak – przewodniczący,
2. prof. dr hab. Waldemar Grzywacz – wiceprzewodniczący,
3. dr inż. Andrzej Muszyński – wiceprzewodniczący,
4. dr Artur Pollok – wiceprzewodniczący,
5. mgr Grzegorz Wałęga – sekretarz naukowy,
6. prof. dr hab. Barbara Błaszczyk,
7. dr inż. Wiesław Danielak,
8. prof. dr hab. Piotr Dominiak,
9. dr Małgorzata Burchard-Dziubińska,
10. prof. dr hab. Małgorzata Gableta,
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11. dr Łukasz Gębski,
12. dr Krzysztof Glibowski,
13. dr Jadwiga Jefimowicz,
14. prof. dr hab. Leszek Kałkowski,
15. prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski,
16. prof. dr hab. Gabriela Łukasik,
17. dr Stanisław Macioł,
18. dr Andrzej Pawlik,
19. dr Tadeusz Smuga,
20. prof. dr hab. Mieczysław Socha,
21. dr Jacek Tomaszewski.
W uznaniu zasług dla Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Zarząd Krajowy PTE nadał prof. Stanisławie Borkowskiej tytuł Honorowej Przewodniczącej Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Jesienią 2007 r. rozpoczęła się XXI Olimpiada organizowana pod hasłem
,,Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny”. Zawody szkolne odbyły się
5 listopada 2007 r. Uczestnicy tego etapu OWE odpowiadali na jedno pytanie o
charakterze ogólnym (do wyboru z dwóch podanych), rozwiązywali zadanie z podstaw ekonomii oraz 35 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).
Do zawodów szkolnych XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłoszonych zostało
łącznie 14.551 uczniów z 819 szkół, natomiast faktycznie uczestniczyło 12.052 uczniów z 812 szkół (dla porównania w zawodach szkolnych XX edycji wzięło udział
10.905 uczniów z 678 szkół).
Komitet Główny OWE podjął wiele działań mających na celu unowocześnienie wizerunku Olimpiady (opracowanie nowego logo, profesjonalne wydanie
,,Informatora o Olimpiadzie...” oraz plakatu). Przeprowadzono także na szeroką skalę akcję mailingową na podstawie bazy danych pozyskanej z Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Działania te zaowocowały zwiększeniem liczby uczestników XXI edycji
Olimpiady, a tym samym przełamaniem negatywnej tendencji spadku zainteresowania. Ponadto uaktualniono stronę internetową Olimpiady oraz forum, co spotkało się
z wyraźnym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Dodatkowo uruchomiono biuletyn (newsletter) rozsyłany pocztą elektroniczną, poświęcony wydarzeniom związanym z Olimpiadą.
Z innych działań związanych z popularyzacją celów Olimpiady wspomnieć należy publikację materiałów edukacyjnych, których tematyka związana jest z hasłem
XXI edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Seria artykułów dla uczestników Olimpiady powstała dzięki współpracy członków Komitetu Głównego z redakcją dwutygodnika ,,Nowe Życie Gospodarcze”.

1.9. Konkursy PTE
1. Konkurs o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego
Nagroda im. prof. Edwarda Lipińskiego jest przyznawana corocznie przez Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne za książkę wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk e-
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konomicznych w Polsce, a opublikowaną w dwóch kolejnych latach poprzedzających rok, w którym nagroda jest przyznawana.
W 2007 roku Sąd Konkursowy przyznał nagrodę Andrzejowi Graczykowi
za książkę pt. Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja wydaną przez Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko w Białymstoku
w 2005 roku.
W pracach Sądu Konkursowego brali udział: prof. prof. Zbigniew Czerwiński,
S. Ryszard Domański, Bogusław Fiedor, Bożena Klimczak, Joanna KotowiczJawor, Elżbieta Mączyńska, Jan Lipiński, Urszula Płowiec, Krzysztof Porwit, Stanisław Rudolf, Eugeniusz Rychlewski (przewodniczący), Zdzisław Sadowski,
Czesław Skowronek.
W uroczystości wręczenia Nagrody, która odbyła się 15 listopada 2007 r. udział
wzięli m.in. członkowie Rady Naukowej oraz władz PTE, przedstawiciele władz uczelni ekonomicznych, w tym prof. Bogusław Fiedor, rektor Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu – macierzystej uczelni laureata Nagrody, przedstawiciele Wydawnictwa Ekonomia i Środowisko w Białymstoku oraz przedstawiciele innych środowisk
ekonomicznych. Prof. Andrzej Graczyk na uroczystości tej zaprezentował główne tezy nagrodzonej książki. Laureatowi złożono gratulacje.
2. Konkurs na najlepszy podręcznik akademicki z dziedziny ekonomii
Konkurs ogłaszany jest co dwa lata. Nagrodę przyznaje się za najlepszy polski
podręcznik akademicki z zakresu teorii ekonomii, ekonomii stosowanej, polityki ekonomicznej oraz historii myśli ekonomicznej wydany w trzech latach poprzedzających rok ogłoszenia konkursu.
Ostatnia edycja Konkursu została ogłoszona w 2007 r. uchwałą Prezydium Zarządu Krajowego PTE nr 7/2007 z 22 marca 2007 r. Przyjęto regulamin Konkursu oraz
powołano Sąd Konkursowy w składzie: prof. Stanisław Rudolf (przewodniczący),
prof. Stanisława Borkowska, prof. Waldemar Grzywacz, prof. Zofia Dach, prof. Wacław Jarmołowicz, prof. Barbara Liberska, prof. Jan Lipiński, prof. Marek Lubiński,
prof. Andrzej Matysiak, prof. Adam Noga, prof. Barbara Polszakiewicz, prof. Jan Solarz, dr hab. Władysław Świtalski, prof. Leszek Żabiński.
Decyzja o przyznaniu nagród zostanie podjęta w 2008 r.
3. Ogólnopolski Konkurs ,,Studenci dla Przedsiębiorczości” – SIFE Polska
Idea SIFE (Students In Free Enterprise), popularnego konkursu dla studentów w
ponad 20 krajach, powstała w USA ponad pół wieku temu. W Polsce organizatorem
konkursu jest Stowarzyszenie Studenci Dla Przedsiębiorczości SIFE-Polska z siedzibą w Poznaniu (www.sife.org.pl). Prezydentem stowarzyszenia jest prof. Józef Orczyk. Celem konkursów SIFE w każdym kraju jest wyłonienie najlepszego zespołu
studenckiego zajmującego się szeroko rozumianą edukacją o gospodarce rynkowej, edukacją w zakresie rozwijania umiejętności personalnych przydatnych na konkurencyjnym rynku pracy, przedsiębiorczości, zarządzania finansami oraz etyki w
biznesie. Wyłaniany zespół reprezentuje Polskę na międzynarodowym finale konkursu SIFE – SIFE World Cup.
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Konkurs wspiera szereg firm i środowisk gospodarczych. PTE wspiera ideę konkursu m.in. poprzez objęcie patronatu honorowego nad konkursem.
W dniach 17 i 18 września 2007 r. odbyło się Europejskie Sympozjum SIFE w
Warszawskim hotelu Hilton. Było to drugie spotkanie – konkurs europejskich zespołów studenckich realizujących program SIFE (Students In Free Enterprise). W konkursie SIFE – 2007 w Warszawie nasz kraj reprezentował zespół z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
W Konkursie SIFE Word CUP – New York (w międzynarodowym finale konkursu),
który odbył się w dniach 10-12 października 2007 r., nasz kraj reprezentował zespół
SIFE z Uniwersytetu Gdańskiego.
W związku z udzielanym przez PTE wsparciem dla tego przedsięwzięcia prezes
Stowarzyszenia złożył podziękowania za dotychczasową współpracę Zarządowi
Krajowemu PTE oraz poznańskiemu Oddziałowi PTE – jego prezesowi Zarządu prof.
Bognie Pilarczyk, dyrektor Biura Zarządu Danucie Jakusik-Jąder oraz wszystkim
pracownikom. W podziękowaniu podkreślono, że życzliwość oraz poparcie tych osób dla działań SIFE w Polsce przekłada się na konkretne wsparcie umożliwiające
propagowanie programu na polskich uczelniach.
4. Ogólnopolski Konkurs ,,Liderzy doradztwa” im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Organizatorem Konkursu jest World-Connect w Gdyni. W Konkursie nagradzane są najlepsze firmy doradcze działające w naszym kraju. Konkurs skupia
największe polskie firmy konsultingowe, agencje PR, kancelarie doradztwa prawnego, podatkowego, europejskiego oraz wiele innych. W 2007 r. odbyła się II
edycja tego Konkursu. Przewodniczącą Kapituły była prof. Elżbieta Mączyńska,
prezes PTE. Wydarzeniem każdej edycji Konkursu jest wybór Doradcy Politycznego Roku.

1.10. Usprawnienia organizacyjne
Bieżące informacje na temat podejmowanych przez PTE przedsięwzięć oraz ważne wydarzenia, w których uczestniczy PTE prezentowane są na stronie internetowej
pod adresem www.pte.pl. Na głównej stronie można znaleźć zbiór najważniejszych
informacji takich jak najnowsze aktualności oraz informacje o konferencjach i seminariach organizowanych przez PTE. Na stronie internetowej prezentowany jest dorobek i historia PTE m.in. poprzez wydawnictwa, prezentację sylwetek wybitnych ekonomistów polskich działających w kraju i na świecie oraz galerie zdjęć z najważniejszych wydarzeń PTE. Za pomocą funkcjonującej na stronie ,,Księgarni on-line”
można natomiast dokonać zakupu książek wydanych przez PTE. Witryna internetowa eksponuje także materiały prasowe, pokazujące rosnącą obecność Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego w mediach.
W 2007 r. strona internetowa przeszła modernizację. Jej struktura oraz wygląd zostały nieco zmienione, tak by była bardziej czytelna i przejrzysta dla korzystających.
Zostało rozbudowane menu główne strony, a także poszczególne działy m.in. dotyczące VIII Kongresu Ekonomistów Polskich oraz Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
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Obecna struktura strony www.pte.pl
l Strona Główna
ð Informacje ogólne – zbiór najważniejszych informacji takich jak najnowsze aktualności, informacje o konferencjach i seminariach prowadzonych przez PTE.
ð Aktualności – zbiór aktualności (szerzej niż na stronie głównej)
ð Czwartki u Ekonomistów – strona poświęcona informacjom nt. cyklu konwersatoriów pod tym samym tytułem
ð Konferencje – informacje nt. organizowany przez PTE seminariach i konferencjach
ð Ekonomiści polscy w świecie – prezentacja biografii ekonomistów spoza Polski
ð Wspomnienia – informacje o zmarłych wybitnych ekonomistach i ludziach PTE
ð Archiwum – archiwum wiadomości
l O PTE
ð Kto jest kim w PTE – informacje o władzach PTE
ð Kim jesteśmy – opis celów statutowych oraz sposobów ich realizacji przez PTE
ð Oddziały PTE – wizytówki wszystkich oddziałów PTE
ð Statut PTE
ð Historia PTE – opis historii PTE ( pod hasłem ,,ponad 200 lat tradycji” )
ð Prezesi i założyciele PTE – prezentacja wizerunku założycieli oraz dotychczasowych prezesów PTE
ð Członkowstwo w PTE – informacje dla potencjalnych członków PTE
ð Członkowie wspierający – prezentacja instytucji wspierających PTE
ð Porozumienie Pięciu – informacja nt. porozumienia z partnerami PTE
ð Uchwały i komunikaty
ð PTE w mediach – zbiór publikacji prasowych o PTE
l Czasopisma PTE
ð Biuletyn PTE – zbiór biuletynów PTE z możliwością ich pobrania w formacie
PDF.
ð Ekonomista
- Informacje ogólne – opis czasopisma ,,Ekonomista”, dostęp do numerów archiwalnych
- Wskazówki dla autorów – zbiór wskazówek dla autorów tekstów
- Prenumerata – informacje dla zainteresowanych prenumeratą
l Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
ð Aktualności – bieżące informacje nt. Olimpiady
ð Informacje o XXI – informacje dotyczące przebiegu olimpiady
ð Nagrody i sponsorzy – informacje nt. uprawnień oraz nagród dla laureatów oraz prezentacja organizacji wspierających i sponsorów Olimpiady
ð Literatura i źródła wiedzy
ð Program i regulamin
ð Organizatorzy – struktura organizacyjna Olimpiady
ð Kontakt
ð Najczęściej zadawane pytania
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ð Przykładowe pytania – wybrane pytania i zadania z poprzednich edycji
ð Do pobrania – materiały dla uczestników Olimpiady
ð Poprzednie edycje OWE – informacje nt. poprzednik edycji
ð Zwycięzcy OWE – prezentacja sylwetek zwycięzców OWE
ð Klub Olimpijczyka – informacje nt. spotkań Klubu Olimpijczyka
ð Galeria zdjęć – zbiór zdjęć z wydarzeń związanych z Olimpiadą
ð Forum – forum uczestników i organizatorów Olimpiady
l VIII Kongres Ekonomistów Polskich
ð Idea kongresu – idea, cel, struktura
ð Program
ð Komunikaty – komunikaty, podziękowania
ð Materiały kongresowe – materiały i prezentacje z kongresu
ð Kongres w mediach – materiały prasowe o kongresie
ð Rada Programowa
ð Stenogramy
ð Galerie zdjęć – zbiór zdjęć z kongresu
ð Partnerzy – prezentacja partnerów
ð Patroni – prezentacja partnerów
ð Sponsorzy – prezentacja partnerów
ð Kontakt
l Biblioteka PTE – prezentacja zbioru książek PTE
ð Wydawnictwa własne
ð Wydawnictwa nadesłane
ð Książki nagrodzone
ð Wydawnictwa archiwalne
l Galerie zdjęć – zbiór wszystkich galerii zdjęć znajdujących się na stronie
l Księgarnia on-line – sklep internetowy z książkami PTE
l Współpraca z PTE
ð Współpraca i sponsoring – informacje dot. współpracy z PTE oraz możliwości sponsoringu
ð Reklama – informacja o możliwości reklamy na stronach PTE
ð Wynajem powierzchni – aktualna oferta powierzchni pod wynajem
l Teksty nadesłane
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2
Działalność Władz PTE i Komisji Zarządu Krajowego
2.1. Zarząd Krajowy PTE i jego Prezydium
Zarząd Krajowy i jego Prezydium na swoich posiedzeniach podejmowały sprawy,
które kompetencyjnie zostały im przypisane w Statucie oraz dyskutowały inne tematy wymagające podjęcia w związku z bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Krajowego i Oddziałów Towarzystwa (wykaz władz stanowi załącznik nr 6.1.do sprawozdania).
W 2007 r. Zarząd Krajowy odbył dwa posiedzenia (22 marca, 5 lipca) natomiast
Prezydium Zarządu Krajowego odbyło trzy posiedzenia (22 marca, 5 lipca oraz 15
listopada).
Najważniejsze tematy przedstawiane na posiedzeniach Zarządu Krajowego były
przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Prezydium Zarządu Krajowego oraz na posiedzeniach ścisłego kierownictwa Prezydium, w którego skład wchodzą: prezes,
wiceprezesi i sekretarz generalny.
Najważniejsze decyzje podjęte przez Prezydium Zarządu Krajowego 22 marca
2007 r.:
l ogłoszenie Konkursu o Nagrodę PTE im. Edwarda Lipińskiego w 2007 r.,
l ogłoszenie Konkursu PTE na najlepszy podręcznik akademicki z zakresu ekonomii,
l powołanie mgr Pawła Deca na stanowisko dyrektora Biura Zarządu Krajowego.
Wśród najważniejszych dyskutowanych spraw i podjętych decyzji przez Zarząd
Krajowy 22 marca 2007 r. należy wymienić następujące:
l przyjęto sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu Krajowego PTE w
2006 r.,
l przyjęto sprawozdanie finansowe Zarządu Krajowego PTE za 2006 r.,
l przedyskutowano najważniejsze zamierzenia na szczeblu krajowym PTE w
2007 r.,
l omówiono stan przygotowań do VIII Kongresu Ekonomistów Polskich,
l rozpatrzono listę kandydatów z PTE do odznaczeń państwowych i resortowych
w związku z XX-leciem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i VIII Kongresem Ekonomistów Polskich,
l przyjęto plan finansowy Zarządu Krajowego PTE na 2007 r.,
l uchwalono nowe zasady naliczania świadczeń Oddziałów na cele statutowe
Towarzystwa.
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Zarząd Krajowy 5 lipca 2007 r. podejmował następujące sprawy:
l zapoznano się z informacją o podjętych działaniach i ważniejszych wydarzeniach na szczeblu krajowym w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu Krajowego,
l powołano Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej na okres kadencji
2007-2012,
l omówiono stan przygotowań do VIII Kongresu Ekonomistów Polskich,
l zapoznano się z informacją o sytuacji finansowej Zarządu Krajowego PTE za 5
miesięcy 2007 r.
W drugim półroczu 2007 r. wielu członków władz PTE uczestniczyło w pracach
merytorycznych przygotowujących najważniejsze przedsięwzięcie programowe na
szczeblu krajowym, jakim był VIII Kongres Ekonomistów Polskich.

2.2. Rada Naukowa PTE
Pracami 35-osobowej Rady Naukowej wybranej na XIX Zjeździe Krajowym kierowało Prezydium Rady w składzie:
prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński
- przewodniczący
prof. dr hab. Bogusław Fiedor
- wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor
- wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
- sekretarz
Rada Naukowa była inicjatorem, organizatorem lub współorganizatorem następujących przedsięwzięć:
l seminarium nt. ,,Ład instytucjonalny w gospodarce” (18 stycznia 2007 r.),
l konferencja przedkongresowa nt. ,,Dylematy kształcenia ekonomicznego”
(2 marca 2007 r.),
l konferencja przedkongresowa nt. ,,Strategia transformacji polskiej wsi i rolnictwa” (15 marca 2007 r.),
l konwersatorium ,,Czwartki u Ekonomistów” nt. ,,Jaki kierunek rozwoju dla Polski?” (10 maja 2007 r.).
Rada Naukowa wniosła swój wkład w przygotowania do VIII Kongresu Ekonomistów
Polskich opracowując projekt zakresu tematycznego Kongresu, który został przyjęty
przez Zarząd Krajowy i skierowany do dalszych prac w zespołach sterujących powołanych przez Radę Programową Kongresu. Ponadto wielu członków Rady Naukowej
czynnie uczestniczyła w Kongresie Ekonomistów Polskich jako autorzy referatów, paneliści, czy też pełniąc funkcję członków Rady Programowej Kongresu.
Szersza informacja na temat udziału Rady Naukowej w VIII Kongresie Ekonomistów Polskich została przedstawiona w pkt. 1.1 sprawozdania, zaś na temat seminariów i konferencji Rady Naukowej w pkt. 1.2 sprawozdania.

2.3. Krajowa Komisja Rewizyjna
W 2007 r. Komisja działała w następującym składzie:
prof. dr hab. Czesław Skowronek - przewodniczący
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mgr Danuta Liwińska-Baranowska - wiceprzewodnicząca
mgr Elżbieta Chabowska
- członek
mgr Kazimierz Łoś
- członek
mgr Eugeniusz Wilk
- członek
W 2007 r. Komisja odbyła dwa posiedzenia (20 marca i 19 grudnia).
Przedmiotem posiedzenia Komisji 20 marca 2007 r. było rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za 2006 r.
Najważniejsze sprawy podjęte na posiedzeniu 19 rudnia 2007 r.:
1) bieżąca sytuacja finansowa Zarządu Krajowego PTE,
2) pozyskanie środków publicznych na działalność PTE w 2007 r.,
3) źródła finansowania kosztów VIII Kongresu Ekonomistów Polskich,
4) ustalenie harmonogramu prac związanych ze sprawozdaniem finansowym Zarządu Krajowego PTE za 2007 r.
Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej był zapraszany na posiedzenia Zarządu Krajowego i Prezydium Zarządu Krajowego PTE.
Skład Sądu Koleżeńskiego zmniejszył się do 4 osób. 17 marca 2008 r. zmarł mgr
Eugeniusz Wilk.

2.4. Sąd Koleżeński
Sąd Koleżeński Towarzystwa wybrany na XIX Zjeździe Krajowym PTE ukonstytuował się następująco:
mgr Maria Hanuszko
- przewodnicząca
prof. Zdzisław Prochowski - wiceprzewodniczący
mgr Janusz Nikodemski - sekretarz
mgr Marian Adamczyk
- członek
dr Eugeniusz Żuber
- członek
W okresie sprawozdawczym nie wniesiono żadnej sprawy do rozpatrzenia przez
Sąd Koleżeński Towarzystwa. Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego mgr Maria Hanuszko uczestniczyła w posiedzeniach Zarządu Krajowego PTE.
Skład Sądu Koleżeńskiego zmniejszył się do 4 osób. 28 grudnia 2007 r. zmarł
prof. Zdzisław Prochowski.

2.5. Kapituła i Komisje Zarządu Krajowego PTE
2.5.1. Kapituła Złotej Odznaki Honorowej PTE z Wieńcem
Kapituła Złotej Odznaki Honorowej PTE z Wieńcem w 2007 r. pracowała w następującym składzie: prof. Zdzisław Sadowski (przewodniczący), prof. Stanisława Borkowska (wiceprzewodnicząca), prof. Bożena Klimczak, prof. Jan Lipiński, prof. Bogna Pilarczyk, prof. Zdzisław Prochowski, prof. Włodzimierz Rydzkowski, prof. Leszek
Żabiński.
Kapituła Złotej Odznaki Honorowej PTE z Wieńcem na posiedzeniu 22 maja 2007 r.
przyznała Odznaki, za szczególne zasługi dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
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następującym osobom: prof. Ryszardowi Borowieckiemu – rektorowi Akademii Ekonomicznej w Krakowie, prof. Leszkowi Kałkowskiemu – wieloletniemu przewodniczącemu
jury zawodów III stopnia (centralnych) Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, prof. Wacławowi Jarmołowiczowi – wieloletniemu działaczowi PTE z Oddziału w Poznaniu, członkowi Zarządu Krajowego, prof. Zbigniewowi Mikołajewiczowi – wieloletniemu prezesowi Zarządu Oddziału PTE w Opolu, członkowi Zarządu Krajowego, mgr Jadwidze
Trześniowskiej – wieloletniej dyrektor Biura Komitetu Głównego OWE.
2.5.2. Komisja ds. Odznaczeń
Komisja Zarządu Krajowego PTE ds. Odznaczeń w 2007 r. pracowała w następującym składzie: prof. Jacek Brdulak, mgr Maria Jankowska, prof. Bożena Klimczak,
prof. Andrzej Szplit, prof. Danuta Rucińska.
Komisja rozpatrywała wnioski o przyznanie odznak honorowych PTE osobom zasłużonym dla Towarzystwa i rekomendowała kandydatów Zarządowi Krajowemu
PTE, który nadaje odznaki. Zarząd Krajowy PTE za szczególny wkład pracy w realizację celów i zadań Towarzystwa w 2007 r. nadał 22 osobom Złote Odznaki Honorowe PTE oraz 28 osobom Srebrne Odznaki Honorowe PTE. Ponadto Zarząd Krajowy przyznał Złote Odznaki Honorowe PTE 12 instytucjom/firmom – wieloletnim
sponsorom Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
2.5.3. Komisja ds. Majątkowych
Komisja ds. Majątkowych Zarządu Krajowego PTE została powołana w składzie:
prof. Andrzej S. Barczak, dr Paweł Bisek, mgr Łukasz Boberek, dr Łukasz Gębski,
dr Kazimierz Golinowski, prof. Waldemar Grzywacz, prof. Tadeusz Janusz, dr Józef
Łobocki, dr inż. Andrzej Muszyński.
Komisja jest ciałem doradczo-opiniodawczym do przedstawiania propozycji i opinii dotyczących sposobu zagospodarowania majątku trwałego, jak również posiadanych środków finansowych Towarzystwa.
W okresie sprawozdawczym Komisja zaopiniowała m.in. zmianę zasad świadczeń Oddziałów PTE na cele statutowe Towarzystwa. Zarząd Krajowy przyjął nowe
zasady, które obowiązują od 2007 r.
2.5.4. Komisja ds. Statutowych
Komisja ds. Statutowych została powołana uchwałą Zarządu Krajowego nr
9/2006 z 14 czerwca 2006 r. W skład Komisji wchodzą: dr Artur Pollok (przewodniczący), dr Tomasz Gaweł (sekretarz), mgr Łukasz Boberek, dr Józef Łobocki, dr inż.
Andrzej Muszyński, prof. Bogna Pilarczyk, mgr Jadwiga Wawer.
Przyjęto, że celem pracy Komisji będzie poszukiwanie formuły nowego statutu Towarzystwa, regulującego jedynie najbardziej zasadnicze kwestie dla funkcjonowania PTE (wychodząc z założenia, że Statut nie musi być nadmiernie szczegółowy,
tak aby nie krępował samodzielności Oddziałów, ani działań na szczeblu krajowym).
Na bazie dotychczasowych doświadczeń Komisja Statutowa przyjęła na początku swojej pracy kilka ogólnych zasad, którymi chce się kierować w pracach nad
przygotowaniem projektu nowego statutu Towarzystwa, a mianowicie:
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1) konieczne jest uregulowanie wielu kwestii finansowych i upoważnień decyzyjnych (wskazywały na to opinie i uwagi audytora oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej);
2) dotychczasowe rozwiązania dotyczące reprezentowania Towarzystwa, zatwierdzania sprawozdań finansowych itd. są nieadekwatne do obecnego prawa i rodzą wiele komplikacji (niektóre sądy rejestrowe nie chciały bowiem przyjmować np. sprawozdań finansowych zatwierdzanych przez Zarządy Oddziałów,
które je sporządzają) – ta kwestia wymaga wyjaśnienia prawnego;
3) uznano, że zasadą obowiązującą powinna być kadencyjność wszelkich ciał w
Towarzystwie, a funkcje kierownicze powinny ponadto podlegać ograniczeniu
w liczbie kolejnych możliwych kadencji, tj. np. ograniczenie do dwóch kolejnych kadencji 5-letnich;
4) zasadne jest rozważenie terminu przeprowadzania Zjazdu Krajowego Towarzystwa; termin na jesieni lub wczesną zimą jest złym terminem z uwagi na to, że
nie zakończył się rok obrachunkowy, a wynik ostatniego roku kadencji w gruncie rzeczy jest następstwem działań ustępujących władz Towarzystwa; w ten
sposób ustępujące władze nie do końca mogą się rozliczyć ze swoich działań,
a jednocześnie nowe władze mogą albo przejąć bagaż nierozliczonych problemów, albo sukcesy, które były niezasłużone na samym początku; Komisja Statutowa uważa, że wybory nowych władz Towarzystwa powinny być dokonywane na wiosnę, a nie na jesieni czy zimą. Po przygotowaniu projektu nowego
statutu będzie to przedmiotem obrad Zarządu Krajowego.
Powyższe uwagi stanowiły pierwszy, główny zarys kierunków prac nad statutem.
Do opracowania szczegółowej listy tych postulatów konieczna jest opinia wszystkich Oddziałów Towarzystwa, dlatego też w pierwszej kolejności Komisja Statutowa
podjęła działania nad zebraniem materiałów wyjściowych z Oddziałów w celu określenia postulowanych obszarów zmian w Statucie Towarzystwa.
Realizując przyjęte założenie dr Artur Pollok, przewodniczący Komisji Statutowej,
skierował pismo do prezesów Zarządów Oddziałów PTE z prośbą o wskazanie tych
obszarów, które zdaniem Oddziałów powinny być bezwzględnie w statucie zmienione oraz o wszelkie propozycje nowych rozwiązań statutowych, których wdrożenie
sprzyjałoby rozwojowi naszego Towarzystwa i realizacji jego misji.
Zamierzeniem Komisji Statutowej jest wypracowanie projektu nowego statutu
PTE do końca 2008 r.
2.5.5. Komisja Historyczna
Komisja Historyczna powołana przez Zarząd Krajowy PTE ukonstytuowała się następująco: dr Alojzy Czech (przewodniczący), mgr Tadeusz Orłowski (wiceprzewodniczący), dr inż. Andrzej Muszyński (sekretarz), dr Mirosław Bochenek, dr Wojciech
Giza, prof. Edward Łukawer , prof. Adam Szeworski.
Komisja Historyczna na posiedzeniu 10 października 2007 r. zapoznała się z zamierzeniami Zarządu Krajowego PTE w sprawie prac nad historią Towarzystwa. Nawiązano do stanu faktycznego, który zawiera się w pracach dokumentacyjnych opracowanych przez Janinę i Tadeusza Orłowskich w 1987 r. pt. Zarys historii PTE o-
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raz dr. inż. Andrzeja Muszyńskiego w latach 1997-2000 z okazji 110-lecia społecznego ruchu ekonomicznego pt. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, doświadczenia –
dorobek – perspektywy.
W wyniku dyskusji Komisja postanowiła uznać za celowe podjęcie następujących
działań:
1) przygotowanie (w miarę możliwości na VIII Kongres Ekonomistów Polskich) opracowania syntetycznego, akcentującego rolę PTE w środowisku ekonomicznym i edukacyjnym;
2) podjęcie sprawy rocznicowej konferencji poświęconej prof. Michałowi Kaleckiemu;
3) zaprezentowanie opracowania Janiny i Tadeusza Orłowskich na stronie internetowej PTE;
4) rozszerzenie składu Komisji o inne osoby, w tym prowadzące badania historyczne w regionalnych Oddziałach PTE i ośrodkach akademickich;
5) przygotowanie pism do Oddziałów PTE, historyków i środowisk prowadzących
badania historyczne w sprawie gromadzenia materiałów i dokumentów historycznych oraz nawiązywania i udostępniania kontaktów z ludźmi, pamiętającymi najważniejsze wydarzenia z życia PTE; w czasie ich gromadzenia i opracowywania, wybrane fragmenty proponuje się zamieszczać na łamach
,,Biuletynu PTE”;
6) przesłanie do Oddziałów PTE koncepcji opracowania syntetycznego ,,PTE ma
200 lat tradycji” wraz z projektem koncepcji struktury tematycznej zarysu historii społecznego ruchu ekonomistów i PTE.
Skład Komisji Historycznej uległ zmianie. 9 listopada zmarł Profesor Edward
Łukawer.
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3.
Biuro Zarządu Krajowego PTE
Biuro Zarządu Krajowego PTE zajmowało się obsługą biurową władz statutowych, realizowało działania związane z zadaniami przyjętymi przez Zarząd Krajowy,
Prezydium Zarządu Krajowego, Radę Naukową, Krajową Komisję Rewizyjną oraz
prowadziło działalność administracyjną budynku.
W okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu Krajowego PTE przygotowywało organizacyjnie wszystkie przedsięwzięcia programowe na szczeblu krajowym, jak również bezpośrednią współpracę i wymianę informacji z Oddziałami Towarzystwa.
Wśród głównych zadań zrealizowanych w 2007 r., poza realizacją programu merytorycznego Zarządu Krajowego, należy wymienić następujące:
l w ramach projektu modernizacji Warszawskiego Domu Ekonomisty PTE – w
szczególności:
– uzyskano od Konserwatora Zabytków wytyczne konserwatorskie dla kompleksowej modernizacji Warszawskiego Domu Ekonomisty,
– rozpoczęto wymianę pionów elektrycznych,
– zamontowano system czujek przeciwpożarowych oraz system monitoringu (4
kamery przemysłowe),
– odrestaurowano zabytkowe żyrandole i kinkiety,
– przeprowadzono okresowe remonty pomieszczeń wspólnych (toalety, korytarze),
– najemcy przeprowadzili remonty wynajmowanych lokali,
– rozpoczęto porządkowanie i osuszanie pomieszczeń piwnicznych,
– kontynuowano modernizację infrastruktury i wyposażenia Biura Zarządu Krajowego,
– prowadzono aktywną politykę w sprawie wykorzystania powierzchni lokalowych
pod wynajem w budynku Domu Ekonomisty, w tym m.in. udało się pozyskać
nowych najemców na lokale na parterze budynku,
– podjęto prace porządkowe w archiwum PTE (przyjęto na umowę-zlecenie specjalistę ds. dokumentacji);
l kontynuowano prace w zakresie reorganizacji i wyposażenia Biura Zarządu
Krajowego;
l kontynuowano współpracę z Urzędem Pracy w celu pozyskiwania dla PTE stażystów; pozyskano w ten sposób 3 stażystów, z których jeden został zatrudniony na etat;
l prowadzono aktywną dystrybucję książek poprzez szeroką akcję informacyjną
– na stronie internetowej (promocyjne ceny), ulotki, kontakty z księgarniami oraz bezpośrednią sprzedaż książek przez Biuro Zarządu Krajowego PTE.
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4.
Liczbowe zestawienie działalności statutowej
Oddziałów PTE oraz Zarządu Krajowego
i Rady Naukowej
Tabela 4.1a. Konferencje
Konferencje
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Liczba

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

2006
1

2007

1

6

1
1

2

1
1
1

Uczestnicy
2006
2007
45
130
50
57

57

1

50
1
2

59
27

70

2

3

371

300

60
350

2

3
1

98

287
65

2
2

3
2

145
796

212
111

18
7
25

21
10
31

1798
346
2144

1542
406
1948
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Tabela 4.1.b Seminaria
Seminaria
Lp.

ODDZIAŁY

Liczba
2006

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

Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Legnica
Lublin1)
Łódź
Olsztyn
Opole2)
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Toruń
Wałbrzych
Warszawa
Wrocław3)
Zielona Góra
Ogółem O/PTE
ZK PTE+RN PTE
ŁĄCZNIE PTE

2
1

2007
1
17

Uczestnicy
2006
2007
20
30

2

53

3
8

3
2

70
160

87

5
12
2
17

7
10

29
266

25

32
476
210
640

75
4

78
1

1800
300

1779
90

25
7
17

2
27
9
2

686
295
336

43
748
278
60

178
8
186

186
5
191

5055
213
5268

4778
185
4963

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

ODDZIAŁY

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

Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Legnica
Lublin1)
Łódź
Olsztyn
Opole2)
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Toruń
Wałbrzych
Warszawa
Wrocław3)
Zielona Góra
Ogółem PTE

2006
2
1
25
25

Szkolenia i kursy
Liczba
Uczestnicy
2007
2006
2007
3
93
82
12
18
316
264
27
233
314

139
23
34

153
17
36

2857
391
876

2548
350
1005

21
2
66
22
27
25
41
19
2
5

17
24
76
15
9
21
38
19

278
62
1436
360
1169
450
446
314
36
500

235
628
1564
231
388
473
425
327

2
39
58
562

40
69
584

32
455
729
11013

854
1003
10723

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

(ZK PTE jest współudziałowcem).Działalność szkoleniową prowadzi również Zakład Ekspertyz Gospodarczych
„PETEX” Sp. z o.o.
2) Działalność szkoleniową prowadzi PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w Opolu Sp. z o.o. .
3) Działalność szkoleniową prowadzi ZSiE PTE „PETEX” Sp. z o.o. we Wrocławiu
W 2004 r. prowadzono studia podyplomowe (13 grup – 407 uczestników, studia policealne (9 grup – 409
uczestników), kursy i seminaria (32 grupy- 390 uczestników). Łącznie 54 grupy – 1206 uczestników.
W 2005 r. prowadzono studia podyplomowe (14 grup – 423 uczestników, studia policealne (3 grupy – 101
uczestników), kursy i seminaria (50 grup – 824 uczestników). Łącznie 67 grupy – 1348 uczestników.
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Tabela 4.3. Szkoły i studia podyplomowe w O/PTE
Lp.
1
2
3
5
6
8
9

Oddział
Bydgoszcz1)
Częstochowa
Elbląg
Katowice2)
Olsztyn
Szczecin
Wrocław3)
Ogółem PTE

Szkoły i studia podyplomowe w Oddziałach
Liczba szkół
Liczba uczestników
Liczba absolwentów
2006
2007
2006
2007
2006
2007
8
4
294
197
1
1
53
42
16
40
3
3
50
50
13
8
452
280
172
245
2
2
63
54
22
19
1
1
317
321
55
51
17
536
45
19
1765
944
265
355

1) W 2005 r.: Szkoła (1) i Studia podyplomowe (19 grup, 529 uczestników)

W 2006 r.: Szkoła (1) i Studia podyplomowe (8 grup, 294 uczestników)

2) Studia podyplomowe organizowane wspólnie z Akademią Ekonomiczną w Katowicach
3) Działalność szkoleniową prowadzi ZSiE PTE „PETEX” Sp. z o. o. we Wrocławiu
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Tabela 4.4. Odczyty i prelekcje
Lp.

ODDZIAŁY

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

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

Liczba
2006
2
2
13
7
3
5
1
10

Odczyty i prelekcje
Uczestnicy
2007
2006
2007
93
3
16
22
18
420
270
6
300
280
3
50
63
5
143
168
6
100
159
2
154
31

5
2
5

2
1

120
56
380

50
45

7
10
5
6
1

3
7
1
4

197
158
600
340
56

75
87
120
165

1
2
3
1
91

295
6
3
4
74

66
73
26
3643

182
70
290
2077
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Tabela 4.5. Wydawnictwa i publikacje
Lp.

ODDZIAŁY
2006

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

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

Wydawnictwa i publikacje
Liczba
Nakład
2007
2006

33

17

610

1182

1

1

100

100

1
1
1
1
1
10
1
1

3

23
1
1

4

4
2

1
1
56
6
62

1
54
4

4) W tym nakład 5 numerów Biuletynu PTE = 4300 egz.
5) W tym nakład:

– 4 Biuletyny PTE = 3300 egz.
– Informator o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej = 3800 egz.
– Album z okazji XX-lecia OWE = 1000 egz.
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2007

160
150
150
120
40
538
350
250
880

4340

920
200
300

840
600

280
125

130

3693
45504)
8243

8852
92505)
18002
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Tabela 4.6. Konsultacje i ekspertyzy
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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

Konsultacje
Liczba
Uczestnicy
2006
2007
2006
2007
6
191

4
623

12
191

16
623

Ekspertyzy
Liczba
2006
2007

3
1

2

7

7
5

7
46

1
4

39

8

13

1

14

11

1

27

10
253

14

11

8

4

48

8

11

10

6

39

35

15

25

3
680

51

98
420

28
786
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Tabela 4.7. Członkowie w PTE
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ODDZIAŁ

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

Członkowie
Zwyczajni
Wspierający
2006
2007
2006
2007
71
65
1
53
41
4
4
334
187
29
29
125
91
3
3
95
95
2
2
342
333
6
5
300
243
2
139
140
13
11
100
50
10
10
82
90
250
270
1
1
352
302
1
1
105
112
495
502
7
9
102
105
1
1
70
76
281
205
4
4
295
167
11
8
63
66
6
6
85
71
5
4
24
24
317
264
8
6
176
142
1
162
168
4418
3809
115
104
44
8
3853
112

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

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

Koła
2006
2
4
5
5
4
2
11
2

Kluby
2007
4
5
5
4
2
11
2

1
10
10
4
11

1
10
10

3
4
17
3
5

3
4
10
3
5

3
2
1
108
1
109

3
2
1
95
1
96

2006

2007

3

3

1
1
1
1

1
1
1
1

Rady Koordynacyjne
2006
2007
1
1

1

1

1

1

1

3

4

11

1

2

2

1
11

1
10
2
12
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5.
Informacja ogólna o sytuacji finansowej
Zarządu Krajowego PTE w 2007 r.
1. Wyniki finansowe. Przychody i koszty
Rok 2007 dla Zarządu Krajowego PTE był kolejnym okresem poprawy sytuacji finansowej. Przychody w 2007 r. wynosiły 2 227 143,31 zł, zaś koszty – 2 125 719,44
zł, co dało wynik bilansowy dodatni (zysk netto) w wysokości 101 423,87 zł.
Przychody w 2007 r. w stosunku do przychodów w 2006 r. wzrosły z 1 652 301,66 zł
do 2 227 143,31 zł, czyli o 574 841,65 zł (wzrost o 34,79%), zaś koszty w 2007 r. w
stosunku do 2006 r. wzrosły z 1 685 560,19 zł do 2 125 719,44 zł, czyli o 440 159,25
zł (wzrost o 26,11%).
W okresie od 2005 r. do 2007 r. przychody wzrosły z 1 712 399,57 zł do 2 227
143,31 zł, czyli o 30,06%, natomiast dynamika kosztów była ponad dziesięciokrotnie niższa, nastąpił ich wzrost z 2 061 475,43 zł do 2 125 719,44 zł, czyli o 3,12%.
Poziom osiągniętego w 2007 r. zysku netto w wysokości ponad 100tys. zł jest
szczególnie symptomatyczny na tle wyników w latach poprzednich. I tak, w 2005 r.
odnotowana została strata w wysokości 349 265,86 zł, natomiast już w 2006 r. strata została zmniejszona ponad dziesięciokrotnie i wynosiła – 33.268,90 zł. Charakterystyczne przy tym jest, że dodatni wynik finansowy w 2007 r. został osiągnięty w
warunkach konieczności ponoszenia relatywnie wysokich bieżących kosztów remontów i konserwacji budynku oraz ogrodu, a także konieczności sfinansowania
VIII Kongresu Ekonomistów Polskich. Budynek wymaga jednak nadal (i to już w najbliższym czasie) dokonania kosztownych prac remontowych, w tym odnowienia elewacji i generalnego remontu piwnic. Dodatni wynik umożliwia gromadzenie na ten
cel niezbędnych środków pieniężnych. Są one obecnie gromadzone częściowo na
rachunkach bankowych a częściowo w funduszach inwestycyjnych.
Podjęta w roku 2006 decyzja o ulokowaniu wolnych środków pieniężnych w funduszach inwestycyjnych jest podtrzymywana, co było sugerowane przez Komisję
Majątkową. Łączna wartość zainwestowanych w funduszach inwestycyjnych środków wynosi 780 000,00 zł. W pierwszych tygodniach br. Komisja Majątkowa przy Zarządzie Krajowym PTE podtrzymała zasadność tej formy inwestowania. ZK PTE dysponuje ponadto lokatami bankowymi w wysokości 300 000,00 zł (znaczną część z
tej kwoty stanowią kaucje wpłacone przez najemców). Zarząd Krajowy posiada także udziały w Zakładzie Szkolenia i Doradztwa PTE Sp. z o.o. w Lublinie o wartości
22 400,00 zł.
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Reasumując Zarząd Krajowy zamknął rok obrachunkowy 2007 zyskiem netto w
wysokości 101 423,87 zł, na co złożyły się:
1) wynik bilansowy (strata) na działalności statutowej pożytku publicznego w kwocie 442 504,04 zł,
2) wynik bilansowy (zysk) z działalności gospodarczej: 543 926,91 zł.
Sytuacja finansowa Zarządu Krajowego jest stabilna a wszystkie koszty są na bieżąco pokrywane przychodami.
W planie na 2008 r. (rok bieżący) zakładane jest zbilansowanie kosztów i przychodów. Zgodnie bowiem z zasadami i regulacjami funkcjonowania Towarzystwa, wypracowywane zyski przeznaczane są w pełni na realizację celów statutowych. Uwzględnione przy tym zostały niezbędne, relatywnie wysokie nakłady – w wysokości ok. 250 000,00
zł – na remont budynku, w tym remont dachu i elewacji. Zakłada się, że nakłady te będą mogły być sfinansowane poprzez planowany wzrost przychodów.

Przychody, koszty i wyniki finansowe ZK PTE w latach 2005–2007
Wyszczególnienie

2005 r.

2006 r.

2007 r.

Przychody

1 712 399,57

1 652 301,66

2 227 143,31

Koszty

2 061 475,43

1 685 560,19

2 125 719,44

-33 258,53

101 423,87

780 000,00

780 000,00

Wynik finansowy (zysk/strata)

-349 075,86

Fundusze inwestycyjne
Lokaty
Udziały*
Środki pieniężne

151 761,22
22 400,00

22 400,00

22 400,00

912 708,17

87 693,92

237 793,42

*) brak wpływu na wynik finansowy ZK PTE (w związku ze stratami ponoszonymi przez ZSiD PTE Sp. z o.o.
w Lublinie, ZK PTE nie otrzymywało dywidendy).

2. Sytuacja majątkowa – składniki i struktura majątku
Wartość majątku ogółem (aktywów) ZK PTE na koniec 2007 r. osiągnęła poziom 3 077
652,80 zł. Suma aktywów ogółem zmniejszyła się o 1 proc. w porównaniu z 2006 r.
Zmniejszenie to wynikało głównie z umorzenia prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz umorzenia wartości budynku i było niwelowane poprzez wzrost zasobów obrotowych.
Główną część majątku trwałego stanowi kamienica – Dom Ekonomisty przy ul.
Nowy Świat 49, którego wartość księgowa wynosi 277 tys. zł., zaś wartość brutto wynosi 1203 tys. zł. Przy tym ze względu na obowiązujące reguły rachunkowości wartość księgowa nie odzwierciedla jednak wartości rynkowej obiektu, która jest znacznie wyższa. W roku 2007 wartość aktywów trwałych zmniejszyła się o 13,3% w
związku z umorzeniem prawa wieczystego użytkowania działki i budynku. Inwestycje długoterminowe pozostały na tym samym poziomie w stosunku do roku 2006.
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stanowią 780 000,00 zł i udziały w Zakładzie Szkolenia i Doradztwa PTE Sp. z o.o. w Lublinie 22 400,00 zł.
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Istotna zmiana nastąpiła natomiast w aktywach obrotowych. W ciągu roku 2007
ich wartość wzrosła z 208 954,09 zł do 561 461,78 zł. Na taki stan składa się przede
wszystkim przyrost środków pieniężnych do kwoty 389 555,04 zł. Należności krótkoterminowe spadły do poziomu 108 796,61 zł, zaś zapasy do 49 814,72 zł, a rozliczenia międzyokresowe do 13 295,41zł. Zapasy to prawie w całości książki, które zostały wydrukowane w okresie do 2005 r.

3. Płynność finansowa i zdolność do terminowego regulowania zobowiązań
Płynność (wypłacalność) finansowa kształtuje się na wysokim poziomie, co
świadczy o bezpieczeństwie finansowym działalności ZK PTE i zapewnieniu źródeł
jej finansowania. Wskaźnik płynności bieżącej, w roku 2007 wynosił 5,18, natomiast
wskaźnik płynności szybkiej 4,60. Poziom obydwu wskaźników był zatem znacznie
wyższy od norm stosowanych przez banki. Wysoki poziom tych wskaźników wynika
z faktu, że obecnie atrakcyjność oferty odsetkowej banków dla lokat krótkoterminowych i długoterminowych jest zbliżona, a ponadto z faktu gromadzenia środków pieniężnych na finansowanie remontów i modernizacji kamienicy – siedziby ZK PTE.
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku 2007 wynosiły 107 807,74 zł, a należności krótkoterminowe 108 796,61 zł, Kwoty te były większe w stosunku do ubiegłorocznych. Ich stan wynikał z terminów płatności, a nie problemów finansowych, co
potwierdza fakt, że z początkiem 2008 r. zobowiązania z 2007 r. zostały w pełni uregulowane a należności w całości ściągnięte. Natomiast zobowiązania długookresowe w kwocie 194 139,00 zł stanowią kaucje wpłacone przez najemców i mają odpowiednik w środkach pieniężnych ulokowanych w banku.

4. Przychody z całokształtu działalności
Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w roku 2007 osiągnął
przychody w wysokości 2 207 186,86 zł, co oznacza, że były one wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 34,8%. (tab. 1).

Tab. 1. Przychody w latach 2006 i 2007
Lp. Treść

I

2006

2007

dynamika Struktura Struktura
2007/2006 w 2006 w 2007
[%]
[%]
[%]

Przychody ogółem*

1 652 119,66

2 207 186,86

133,60

100

100

1. Działalność statutowa

486 139,19

864 100,48

177,75

29,43

39,15

2. KG OWE

315 058,46

354 654,88

112,57

19,07

16,07

3. Działalność gospodarcza

850 922,01

988 431,50

116,16

51,50

44,78

* stan bez uwzględnienia zmiany stanu produktów i różnic kursowych (zostały one przedstawione
w rachunku zysków i strat – poz. A II)
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Przychody z działalności statutowej wzrosły prawie o 78%. Źródłem wzrostu przychodów ogółem były przede wszystkim wpłaty uczestników i sponsorów Kongresu. Z kolei
wzrost przychodów KG OWE o 12,6% jest wynikiem pozyskania środków od sponsorów
(w formie nagród dla finalistów i laureatów oraz szkół z których wywodzą się laureaci). Natomiast wyższe o 16,2% przychody z działalności gospodarczej pozytywnie świadczą o
wykorzystaniu budynku i warunkach najmu w części udostępnionej najemcom.

5. Koszty działalności
Przy wzroście przychodów o 34,8% – koszty wzrosły o 24,9%, co oznacza wzrost
efektywności działalności ZK PTE. Źródłem wzrostu kosztów działalności statutowej
(o 33,8 %) były głównie nakłady, jakie zostały poniesione w związku z organizacją
Kongresu. Przychody kongresowe przewyższyły nakłady poniesione na Kongres w
2007 r. Nadwyżka zostanie wykorzystana w roku 2008 na sfinansowanie kosztów wydawnictw pokongresowych.

Tab. 2. Koszty działalności w latach 2006 i 2007
Lp. Treść

I

Koszty ogółem*

2006

2007

dynamika Struktura Struktura
2007/2006 w 2006 w 2007
[%]
[%]
[%]

1 685 378,19

2 105 762,99

124,94

100

100

1. Działalność statutowa

998 617,69

1 308 133,48

130,99

59,25

62,12

2. KG OWE

315 048,09

353 124,92

112,09

18,69

16,77

3. Działalność gospodarcza

371 712,41

444 504,59

119,58

22,06

21,11

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

6. Konfrontacja przychodów i kosztów – z uwzględnieniem trzech sfer
działalności
Działalność statutowa
W roku 2007 nastąpił skokowy wzrost aktywności statutowej, co wyraża się wzrostem
przychodów o 78%. Na wzrost ten złożyła się przede wszystkim organizacja Kongresu.
Związane z nim przychody stanowiły ponad 41% przychodów statutowych ogółem (tab.
3). Po stronie kosztów udział Kongresu wyniósł 29%. Część kosztów Kongresu, mająca charakter kosztów pośrednich, powiększyła koszty Biura.
Uzyskiwana poprawa wyników finansowych ZK PTE, sprawia, że działalność statutowa w coraz większym stopniu pokrywana jest przychodami pozyskiwanymi na
realizację poszczególnych projektów. W roku 2006 przychody uzyskane na realizację przedsięwzięć statutowych pokrywały mniej niż 50% ich kosztów, zaś w roku
2007 wskaźnik ten przekroczył 66%.
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Tab. 3. Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego Biura ZK w tym:
Lp.

Treść

1

składki członkowskie

2

dotacje w tym

2006

0

0,32

106 025,53

0

12,27

97 000,00

0

11,23

5 900,00

0

0,68

3 125,53

0

0,36

9 626,98
52 643,82
7 024,34
44 302,69

671,10
0
58,60
175,23
48,19
537,16

4,85
5,14
3,58
3,07
0
2,89
0,00
0,55
0,55
3,38
6,18
3,00
1,70

2,26
0,06
28,81
2,01
26,80
1,70
1,30
2,08
0
1,11
6,09
0,81
5,13

7 217,75

1 316,79

18,24

1,48

0,15

356 955,77
486 139,19

380 203,46
864 100,48

106,51
177,75

73,43
100

44,00
100

Książka ,,Przełomowy rok 1956...’’

2.3 Klub Olimpijczyka
3
subwencje zwoln. z VAT
– wpłaty Oddziałów na ZK
4
czwartki u ekonomistów
5
seminaria, konfer. w tym m.in.
5.1 Vlotho
5.2 Kongres
6
wydawnictwa i inne
7
Bal Andrzejkowy
8
usprawnienia organizacyjne
8.1 Zjazd
9
1% podatku od osób fizycz.
10 pozostałe przychody w tym:
10.1 odsetki uzyskane
10.2 pozostałe przychody operacyjne
10.3 koszt wytworzenia produktów
na własne potrzeby
11 przychody wolne od podatku
dochod. (wg pkt-u 6)
RAZEM

dynamika Struktura Struktura
2007/2006 w 2006 w 2007
[%]
[%]
[%]

2 783,78

2.1 Kongres
2.2

2007

23 586,97
25 000,00
17 402,52
14 916,01
14 041,40
2 682,17
2 682,17
16 427,46
30 042,90
14 577,61
8 247,54

19 487,66
500,00
248 924,31
17 380,00
231 544,31
14 677,81
11 227,13
18 000,00

82,62
2,00
1430,39
116,52
104,53

Tab. 4. Koszty z działalności statutowej pożytku publicznego (operacyjne) Biura ZK w tym:
Lp.

Treść

1

czwartki u ekonomistów

148 238,98

25 817,80

17,42

14,84

1,97

2

seminarium we VLOTHO

22 494,50

18 948,51

84,24

2,25

1,45

3

konferencja w Chinach

10 524,41

0

1,05

0

4

Kongres

0,00

25,12

5
6

pozostałe konferencje
wydawnictwa, konkursy,
nagrody i in.
7
Bal Andrzejkowy
8
Koszty Zarządu Krajowego
9
Koszty usprawnień organizac.
10 Koszty Biura KG OWE
11 Koszty Biura – działaln. statut.
12 Pozostałe koszty w tym:
12.1 koszt własny książek
12.2 pozostałe koszty operacyjne
12.3 koszty finansowe
RAZEM

2006

2007

dynamika Struktura Struktura
2007/2006 w 2006 w 2007
[%]
[%]
[%]

328 544,31
13 477,47

13 047,51

96,81

1,35

1,00

45 110,97

40 185,29
15 587,86
60 679,79
36 314,39
38 737,27
703 950,38
26 320,37
1 316,79
24 856,66
146,92
1 308 133,48

89,08

4,52
0,00
8,33
3,60
3,82
58,13
2,10
0
0
0
100

3,07
1,19
4,64
2,78
2,96
53,81
2,01
0,10
1,90
0,01
100

83 162,96
35 984,45
38 195,33
580 481,48
20 947,14

998 617,69

72,96
100,92
101,42
121,27
125,65

130,99
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Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE)
OWE jest finansowana z dotacji MEN i ze środków własnych ZK PTE. Od kilku lat
kwota dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej nie zmienia się, mimo wzrostu kosztów związanych z organizacją Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i inflacją. Udział
dotacji MEN w przychodach w roku 2007 spadł o 9 p.p. Wzrost kosztów OWE i zwiększenie puli nagród dla laureatów jest finansowane poprzez pozyskanie dodatkowych środków od sponsorów oraz ze środków ZK PTE.
Zmiana struktury kosztów organizacji OWE wynikała ze zmian organizacyjnych. W
roku 2006 obsługa kadrowa Olimpiady opierała się w większym stopniu na pracownikach etatowych, natomiast w 2007 roku obowiązki powierzone zostały częściowo osobom zatrudnionym na umowę-zlecenie.

Tab. 5. Przychody z działalności Biura KG OWE w tym:
Lp. Treść

2006

2007

dynamika Struktura Struktura
2007/2006 w 2006 w 2007
[%]
[%]
[%]

1. Dotacje MEN

253 000,00

253 000,00

100,00

80,30

71,34

2. Dotacje obce

61 000,00

99 900,00

163,77

19,36

28,17

3. Odsetki r-k bankowy

1 058,46

1 754,88

165,80

0,34

0,49

RAZEM

315 058,46

354 654,88

112,57

100

100

Tab. 6. Koszty z działalności Biura KG OWE w tym:
Lp. Treść

2006

2007

dynamika Struktura Struktura
2007/2006 w 2006 w 2007
[%]
[%]
[%]

1.

nagrody

61 000,00

90 900,00

149,02

19,36

25,74

2.

wynagrodzenia

96 832,00

41 875,01

43,25

30,74

11,86

3.

honoraria

17 520,00

89 570,00

511,24

5,56

25,36

4.

pochodne od wynagrodzeń 21 026,60

15 189,12

72,24

6,67

4,30

5.

transport i delegacje

25 970,78

28 711,11

110,55

8,24

8,13

6.

wyżywienie

20 508,04

32 884,30

160,35

6,51

9,31

7.

zakwaterowanie

19 926,20

10 472,68

52,56

6,32

2,97

8.

sprawdzanie prac

15 918,52

11 583,97

72,77

5,05

3,28

9.

inne koszty biurowe

11 858,35

14 604,88

123,16

3,76

4,14

10. inne (telefon, poczta, bank)

24 008,76

17 333,85

72,20

7,62

4,91

11. amotryzacja

478,84
RAZEM
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315 048,09

0,15
353 124,92

112,09

100

100

Informacja ogólna o sytuacji finansowej...

Działalność gospodarcza
Wzrost przychodów z działalności gospodarczej w roku 2007 w stosunku do roku
poprzedniego o ponad 16% został osiągnięty poprzez poprawę stopnia wykorzystania potencjału materialnego ZK PTE oraz poprzez zwiększenie czynszów z tytułu wynajmowanej powierzchni biurowej. Czynsze stanowią przy tym główny element przychodów z działalności gospodarczej, ich udział przekroczył 91%.
Koszty działalności gospodarczej rosły w stosunku do przychodów o 3.4 p.p.
szybciej. Wynikało to przede wszystkim z wyższego tempa wzrostu kosztów ponoszonych na zapewnienie właściwego stanu oraz wyposażenia budynku (w tym wynajmowanych powierzchni) i Biura. Koszty te wzrosły o 21% w stosunku do roku poprzedniego, a ich udział w kosztach ogółem przekroczył 85%.

Tab. 7. Przychody z działalności gospodarczej (usługi) w tym:
Lp. Treść

2006

2007

765 454,40

902 329,85

117,88

89,96

91,29

2. wynajem lokali

19 025,00

18 488,68

97,18

2,24

1,87

3. telefony

32 430,05

34 605,21

106,71

3,81

3,50

4. energia

17 487,98

20 779,68

118,82

2,06

2,10

5. co, wodn.-kanal.

9 227,46

8 234,50

89,24

1,08

0,83

6. pozostałe

7 297,12

2 920,08

40,02

0,86

0,30

0

0,11

100

100

1. czynsze

7. legitymacje członkowskie
RAZEM

dynamika Struktura Struktura
2007/2006 w 2006 w 2007
[%]
[%]
[%]

1 073,50
850 922,01

988 431,50

116,16

Tab. 8. Koszty działalności gospodarczej (operacyjne) w tym:
Lp. Treść

2006

2007

1. telefony

32 430,05

34 605,21

106,71

8,72

7,79

2. energia

17 487,98

20 779,68

118,82

4,70

4,67

9 227,46

8 234,50

89,24

2,48

1,85

4. Koszty Biura – dział. Gospod. 312 566,92

379 050,20

121,27

84,09

85,27

1 750,00

0

0,39

85,00

0

0,02

100

100

3. co, wodn.-kanal.

5. legitymacje członkowskie
6. pozostałe
RAZEM

371 712,41

444 504,59

dynamika Struktura Struktura
2007/2006 w 2006 w 2007
[%]
[%]
[%]

119,58
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7. Ocena syntetyczna wyników finansowych na tle lat ubiegłych i założeń
planu
Analiza finansowa ZK PTE wykazuje, że w latach 2005 – 2007 nastąpiła istotna poprawa wyników finansowych. W roku 2007 w stosunku do 2006 przychody wzrosły
o 34,8%, a koszty o 26,1%, co zaowocowało zyskiem netto w wysokości ponad 101
tys. Poniesione w przeszłości wysokie straty (za rok 2005 – 349 075,86 zł) wymagały zdecydowanej redukcji kosztów w roku 2006 – prawie o 1/5. Udało się to przy nieznacznym przejściowym spadku przychodów. Taka strategia umożliwiła w 2006 r. w
porównaniu z rokiem 2005 ponad dziesięciokrotne zmniejszenie straty (do poziomu
33 258,53), a następnie wypracowanie w 2007 roku zysku netto. Nastąpiło to mimo
konieczności ponoszenia znacznych kosztów na remonty, co było niezbędne dla uzyskania wzrostu przychodów z tytułu wynajmu powierzchni.

8. Zamierzenia na rok 2008
W planie na rok 2008 zakładane jest zrównanie przychodów z kosztami działalności na poziomie 2355 tys. zł. Oznacza to około 7% wzrost przychodów. Niewielki
procentowo wzrost przychodów wynika z faktu, że w br. nie jest planowane tak duże przedsięwzięcie jakim był Kongres. Natomiast zakładany jest 46% wzrost dochodów z działalności gospodarczej w tym z czynszów o ponad 50%. Po stronie kosztów natomiast największy wzrost planowany jest w związku z remontem budynku
ZK PTE. Konieczne jest bowiem odnowienie elewacji budynku. Pilną potrzebą jest
również modernizacja piwnic i zabezpieczenie fundamentów budynku. Zakłada się,
że modernizacja piwnic będzie mogła być przeprowadzona we współpracy z przyszłym najemcą. Wzrost czynszów przy Nowym Świecie zwiększa szansę realizacji
takiego przedsięwzięcia.

58

6.
Załączniki
6.1. Załącznik nr 1:
Wykaz członków władz PTE w kadencji 2005-2009
(według stanu do 25.03.2008 r.)
PREZYDIUM ZK PTE
prof. dr hab. Elżbieta MĄCZYŃSKA
dr Artur POLLOK
prof. dr hab. Stanisław RUDOLF
dr Józef ŁOBOCKI
prof. dr hab. Andrzej S. BARCZAK
prof. dr hab. Stanisława BORKOWSKA
prof. dr hab. Waldemar GRZYWACZ
prof. dr hab. Bożena KLIMCZAK
prof. dr hab. Barbara Z. LIBERDA
prof. dr hab. Bogna PILARCZYK
prof. dr hab. Danuta RUCIŃSKA
prof. dr hab. Andrzej SZPLIT

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

CZŁONKOWIE ZARZĄDU KRAJOWEGO
prof. dr hab. Henryk BABIS
mgr Jan BISZTYGA
dr Mirosław BOCHENEK (do 11.04.2007 r.)
mgr Łucja MODZELEWSKA
(od 11.04.2007 r. do 03.07.2007 r.)
mgr Adam BALCERZAK (od 03.07.2007 r.)
prof. dr hab. Jacek BRDULAK
dr Piotr BUŁA
mgr Tadeusz CHOCZAJ
dr Janusz CICHOŃ
dr Alojzy CZECH
dr Jerzy CZERWIŃSKI
dr Andrzej DĘBOWSKI
prof. Zbigniew EJSMONT

Szczecin
Legnica
Toruń
Toruń
Toruń
Warszawa
Kraków
Wałbrzych
Olsztyn
Katowice
Koszalin
Zielona Góra
Białystok
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mgr Eugeniusz GŁÓD
dr Kazimierz GOLINOWSKI
dr Franciszek GRZESIOK
dr Ludwik HEJNY
prof. dr hab. Wacław JARMOŁOWICZ
dr Jan KRUSZEWSKI
prof. dr hab. Elżbieta KUNDERA
dr Jerzy MAŁKOWSKI
prof. dr hab. Zbigniew MIKOŁAJEWICZ
mgr Zdzisław WASILEWSKI
mgr Jadwiga WAWER
dr Karol WĄSOWICZ

Częstochowa
Warszawa
Gliwice
Bielsko-Biała
Poznań
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Opole
Bydgoszcz
Elbląg
Rzeszów

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

Zielona Góra
Kraków
Warszawa
Kraków
Warszawa
Katowice

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA
prof. dr hab. Czesław SKOWRONEK
mgr Danuta LIWIŃSKA-BARANOWSKA
mgr Elżbieta CHABOWSKA
mgr Kazimierz ŁOŚ

Warszawa (przewodniczący)
Łódź (wiceprzewodnicząca)
Gdańsk
Warszawa

mgr Eugeniusz WILK (zm. 17.03.2008)

Zielona Góra

SĄD KOLEŻEŃSKI
mgr Maria HANUSZKO
mgr Marian ADAMCZAK
mgr Janusz NIKODEMSKI

Gdańsk (przewodnicząca)
Zielona Góra
Katowice

prof. dr hab. Zdzisław PROCHOWSKI
(zm. 28.12.2007)

Łódź

dr Eugeniusz ŻUBER

Koszalin
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6.2

Załącznik nr 2:
Uchwała programowa XIX Zjazdu Krajowego PTE

UCHWAŁA PROGRAMOWA
XIX ZJAZDU KRAJOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO
Warszawa, 10 grudnia 2005 r.
1. Nawiązując do ponad 200-letniej tradycji zorganizowanego ruchu ekonomistów
na ziemiach Polski, PTE podkreśla swoje dążenie do utrzymania integracji środowiska polskich ekonomistów, których łączy więź wspólnych, zawodowych zainteresowań i wspólna troska o rozwój kraju. PTE podkreśla też swój charakter stowarzyszenia apolitycznego i pluralistycznego. Jest i pozostanie otwarte dla wszystkich polskich ekonomistów: o różnych korzeniach i tradycjach, różnych pokoleń, z wszystkich regionów kraju i działających za granicą, o różnych poglądach
i ekonomicznych specjalnościach, zajmujących się zarówno praktyką gospodarczą jak i nauką, którym są bliskie, ujęte w naszym statucie cele i zasady współdziałania. Towarzystwo będzie kultywowało tę różnorodność jako istotną cechę
swej tożsamości i rozwojową szansę.
2. W poczuciu świadomości ogromnego tempa przemian we współczesnym świecie w związku z pojawieniem się i rozpowszechnianiem nowej, informacyjnej cywilizacji, a także nasilającego się pojęciowego zamieszania wokół nowych zjawisk i form życia gospodarczego PTE jako organizacja pożytku publicznego widzi konieczność położenia zdecydowanego nacisku na szerzenie w polskim społeczeństwie dobrej i aktualnej wiedzy ekonomicznej, wiedzy uwzględniającej stojące przed krajem rozwojowe wyzwania.
W tym celu PTE będzie:
– kontynuować organizowanie kongresów polskich ekonomistów, krajowych oraz
regionalnych konferencji i seminariów;
– rozwijać działalność wydawniczą;
– kontynuować Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej;
– podejmować inicjatywy w zakresie specjalnych programów szkoleń.
3. Kolejnym, głównym kierunkiem aktywności PTE powinno być prezentowanie niezależnych opinii i ekspertyz dotyczących wszelkich programów i koncepcji
społeczno-gospodarczego rozwoju regionów i całego kraju.
W szczególności PTE zamierza oferować społeczeństwu profesjonalną pomoc w
rozwiązywaniu najważniejszych problemów, do których zalicza:
– bieżące i perspektywiczne kierunki rozwoju kraju i regionów;
– kluczowe aspekty polityki społecznej,
– efektywne uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej i – w przyszłości – w unii walutowej i gospodarczej;
– długookresową strategię rozwoju kraju opartą na budowaniu społeczeństwa informacyjnego.
4. PTE będzie nadal rozwijało i umacniało aktywność młodzieży w dziedzinie ekonomii. Pozytywnie oceniając doświadczenia związane z Olimpiadą Wiedzy Eko-
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nomicznej oraz utrzymując więzi z laureatami i finalistami, za niezbędne uważa
wdrażanie różnych form popularyzacji działań Towarzystwa wśród lokalnych społeczności. W tym celu zamierza też rozwijać współpracę z nauczycielami przedmiotów ekonomicznych na poziomie kształcenia średniego i akademickiego. PTE
rozważy podjęcie działań na rzecz umiędzynarodowienia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
5. Ważnym wkładem PTE w rozpowszechnianie wiedzy ekonomicznej jest działalność wydawnicza. W efekcie uruchomienia własnej oficyny wydawniczej nastąpił
ilościowy wzrost publikacji książkowych, które spotykają się z dobrym odbiorem
czytelników. Ponadto PTE partycypuje w wydawaniu dwumiesięcznika
,,Ekonomista”. Wewnętrznym wydawnictwem wspomagającym organizacyjną
więź Organizacji jest Biuletyn PTE. Wszystkie te formy działalności wydawniczej
powinny być utrzymywane i rozwijane. Na uwagę i wsparcie zasługuje również
działalność wydawnicza w Oddziałach w formie publikacji książkowych i Regionalnych Biuletynów PTE.
6. Oceniając pozytywne doświadczenia wynikające z decentralizacji struktury organizacyjnej, PTE przypisuje zasadnicze znaczenie samodzielności Oddziałów i
rozwijaniu ich inicjatyw. W celu skutecznego rozwiązywania problemów organizacyjnych, a w szczególności finansowych należy dążyć do efektywnego pozyskiwania i wykorzystywania nowych źródeł finansowania działalności w tym w postaci funduszy unijnych. Należy wdrażać innowacyjne rozwiązania zarządzania finansami organizacji. W celu doskonalenia systemu pomocy wzajemnej w ramach
Towarzystwa konieczne wydaje się stworzenie funkcjonalnego układu sieciowego.
7. W zakresie doskonalenia komunikowania się PTE z otoczeniem konieczny jest
skuteczny dostęp do mediów oraz wykorzystywanie różnorodnych form systematycznego współdziałania z telewizją, radiem i prasą. Rozwijana będzie dbałość o witrynę internetową i poszerzanie jej zawartości o problematykę edukacyjną.
8. Za sprawę istotną PTE uważa dalsze współdziałanie z organizacjami społecznymi m.in. z: Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Towarzystwem
Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce,
Zrzeszeniem Prawników Polskich. PTE pozostaje otwarte na współpracę z innymi organizacjami i przedstawicielami innych grup zawodowych. Za celowe uważa również podjęcie działań zachęcających pracodawców do korzystania z usług
eksperckich i doradczych.
9. PTE będzie dążyło do umocnienia swojej pozycji w Międzynarodowej Asocjacji
Nauk Ekonomicznych, w szczególności przez przygotowanie, w porozumieniu z
Asocjacją, konferencji międzynarodowej i ewentualnie kolejnego Kongresu.
10. Członkowie PTE za sprawę zasadniczą uważają wzmacnianie wzajemnych, koleżeńskich więzi z pełnym przestrzeganiem zasad zawodowej etyki, tolerancji i
wzajemnego szacunku dla prezentowanych poglądów.
11. Należy podjąć czynności nad zaktualizowaniem Statutu PTE. W tym celu XIX
Zjazd zobowiązuje władze PTE do powołania specjalnej komisji.
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6.3. Załącznik nr 3:
Rada Programowa VIII Kongresu Ekonomistów Polskich
dr Paweł Bisek, prof. Stanisława Borkowska, prof. Ryszard Borowiecki, prof. Jacek Brdulak, prof. Adam Budnikowski red. Grzegorz Cydejko, red. Adam Cymer,
prof. S. Ryszard Domański, prof. Zbigniew Dworzecki, prof. Bogusław Fiedor, prof.
Marian Gorynia, prof. Marek Góra, prof. Andrzej Herman, prof. Zbigniew Hockuba,
prof. Leszek Jasiński, prof. Cezary Józefiak , prof. Witold Jurek, prof. Witold Kieżun,
prof. Jerzy Kleer, prof. Grzegorz W. Kołodko, prof. Joanna Kotowicz-Jawor, prof. Tadeusz Kowalik, prof. Andrzej Kowalski, prof. Andrzej K. Koźmiński, dr Jan Kruszewski, prof. Antoni Kukliński, prof. Florian Kuźnik, prof. Eugeniusz Kwiatkowski, prof.
Stefan Kwiatkowski, red. Wiktor Legowicz, prof. Barbara Z. Liberda, prof. Jan Lipiński, prof. Adam Lipowski, prof. Krzysztof Marczewski, prof. Elżbieta Mączyńska
(przewodnicząca), prof. Zbigniew Messner, prof. Adam Noga, prof. Ewa OkońHorodyńska, prof. Witold Orłowski, prof. Stanisław Owsiak, prof. Emil Panek, Kazimierz Pazgan, dr Krzysztof Pietraszkiewicz, prof. Urszula Płowiec, dr Artur Pollok, dr
Wojciech Ratyński, prof. Marek Rocki, prof. Maria Romanowska, prof. Stanisław Rudolf, prof. Eugeniusz Rychlewski, prof. Zdzisław Sadowski, prof. Włodzimierz Siwiński, prof. Andrzej Sławiński, dr Ludwik Sobolewski, red. Karol Szwarc, prof. Władysław Welfe, prof. Jerzy Węcławski, prof. Jerzy Wilkin, prof. Andrzej Wojtyna, dr Andrzej Wróblewski, prof. Leszek Zienkowski, prof. Tomasz Żylicz

64

Załączniki

6.4. Załącznik nr 4:
Schemat struktury VIII Kongresu Ekonomistów Polskich
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6.5. Załącznik nr 5:
Wykaz publikacji wydanych w Oddziałach Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego w 2007 r.
Oddział PTE w Bydgoszczy
1
Rachunkowość Zarządcza
Aleksander ZAWADZKI
2
Ład korporacyjny
Kazimierz JANKOWSKI
3
Komercjalizacja i prywatyzacja
Kazimierz JANKOWSKI
4
Rynek kapitałowy
Dariusz PIOTROWSKI
5
Zasady działalności przedsiębiorców
Justyna CZYŻEWSKA
6
Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa
Violetta CHWASTEK
7
Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Kazimierz JANKOWSKI
8
Biznesplan
Kazimierz JANKOWSKI
9
Spółki handlowe
Kazimierz JANKOWSKI
10
Kompetencje organów spółek kapitałowych
Kazimierz JANKOWSKI
11
Zbiór zadań z zasad rachunkowości
Bożena GONGAŁA
12
EFS w przekroju (poradnik)
Bohdan KAMIŃSKI
13
Dobry projekt (poradnik)
Monika KLEMKE – PITEK
14
Lokalne partnerstwo (poradnik)
Bohdan KAMIŃSKI
15
Nowe standardy działania kadr
Publikacja zbiorcza I i II cz.

19 egz.
20 egz.
20 egz.
20 egz.
19 egz.
20 egz.
20 egz.
20 egz.
20 egz.
20 egz.
14 egz.
250 egz.
250 egz.
250 egz.
200 egz.

Oddział PTE w Gdańsku
1
Województwo pomorskie w zintegrowanej
Europie materiał z konferencji, która odbyła się w grudniu 2006 r.

100 egz.

Oddział PTE w Katowicach
1
Oszczędzanie inwestowanie indywidualne w Polsce
pod red .prof. Janiny HARASIM

160 egz.

66

Załączniki

Oddział PTE w Kielcach
1
Gospodarka zasobami w rozwoju organizacji
pod red. prof. Andrzeja SZPLITA
Oddział PTE w Krakowie
1
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego (Kraków) nr 5
2
I Ty jesteś biznesmenem
ks. Mieczysław MALIŃSKI
3
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości
Katarzyna KLUSKA, Bartłomiej WRONA
Oddział PTE w Łodzi
1
Rachunkowość budżetowa według najnowszych zasad
Danuta KAŹMIERCZAK
2
Kadry i płace
Mirosława TURSKA
3
Kadry i płace
Mirosława TURSKA
4
Rachunkowość budżetowa według najnowszych zasad
Danuta KAŹMIERCZAK
5
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie
sprawozdań na podstawie obowiązujących przepisów prawnych
Danuta KAŹMIERCZAK
6
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie
sprawozdań na podstawie obowiązujących przepisów prawnych
Danuta KAŹMIERCZAK
7
Zmiany w zasiłkach z ubezpieczenia społecznego w 2007 r.
Tadeusz GRZEJSZCZAK
8
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych i jej wpływ
na zasady rachunkowości w 2007 r.
Danuta KAŹMIERCZAK
9
Zmiany w zasiłkach z ubezpieczenia społecznego w 2007 r.
Tadeusz GRZEJSZCZAK
10
Wpływ nowelizacji ustawy o finansach publicznych
na rachunkowość budżetową w 2007 r.
Danuta KAŹMIERCZAK
11
Wpływ nowelizacji ustawy o finansach publicznych
na rachunkowość budżetową w 2007 r.
Danuta KAŹMIERCZAK
12
Zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa w praktyce
Tadeusz GRZEJSZCZAK
13
Rachunkowość w jednostkach budżetowych
i gospodarstwach pomocniczych

150 egz.

120 egz..
2200 egz.
2020 egz.

27 egz.
10 egz.
12 egz.
15 egz.

30 egz.

33 egz.
36 egz.

31 egz.
25 egz.

33 egz.

35 egz.
34 egz.
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14
15
16

17

18

19
20

21

22

23

Kamila KAŹMIERCZAK
Rachunkowość budżetowa – podstawy
Kamila KAŹMIERCZAK
Rachunkowość – dla zaawansowanych
Danuta KAŹMIERCZAK
Przepisy kancelaryjne w samorządowych jednostkach
administracyjnych – teoria i praktyka
Izabela MATYSIAK-ALEKSANDROWICZ
Przepisy kancelaryjne w samorządowych jednostkach
administracyjnych – teoria i praktyka
Izabela MATYSIAK-ALEKSANDROWICZ
Przepisy kancelaryjne, archiwizacja akt, przechowywanie
akt i przekazywanie ich do archiwum zakładowego
Izabela MATYSIAK-ALEKSANDROWICZ
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w 2007 r. – teoria i praktyka.
Tadeusz GRZEJSZCZAK
Inwentaryzacja roczna oraz inne prace niezbędne
do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych
Danuta KAŹMIERCZAK
Przepisy kancelaryjne, archiwizacja akt, przechowywanie akt
i przekazywanie ich do archiwum zakładowego
Izabela MATYSIAK-ALEKSANDROWICZ
Przepisy kancelaryjne w samorządowych jednostkach
organizacyjnych – teoria i praktyka
Izabela MATYSIAK-ALEKSANDROWICZ
Studia Ekonomiczne regionu łódzkiego
pod red. Jarosława SOSNOWSKIEGO

43 egz.
20 egz.
28 egz.

45 egz.

49 egz.

45 egz.
18 egz.

47 egz.

58 egz.

46 egz.
200 egz.

Oddział PTE w Olsztynie
1
Zarządzanie organizacjami rynku pracy
Krzysztof KRUKOWSKI

200 egz.

Oddział PTE w Opolu
1
Opolskie Roczniki Ekonomiczne t. XVII. Uwarunkowania,
możliwości i kierunki rozwoju kraju i regionu opolskiego
pod red. Zbigniewa MIKOŁAJCZYKA

300 egz.

Oddział PTE w Szczecinie
1
Wprowadzenie do polityki gospodarczej
Magdalena MAJCHRZAK
2
Moje ulubione aforyzmy – nie tylko ekonomiczne
Waldemar GRZYWACZ
3
Elementy Ekonomii i polityki społecznej
Ireneusz JAŹWIŃSKI
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275 egz.
155 egz.
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4

Zadania i pytania z rachunkowości podatkowej
Kazimiera WINIARSKA

Oddział PTE w Toruniu
1
Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku
pod red A.P. BALCERZAK, D. GÓRECKA
2
Uwarunkowania rozwoju społeczno – gospodarczego Polski
pod red A.P. BALCERZAK, D. GÓRECKA
Oddział PTE we Wrocławiu
1
Wrocławski Biuletyn Gospodarczy nr 34 Fizyka dla ekonomii
2
Wrocławski Biuletyn Gospodarczy nr 35 Społeczna
odpowiedzialność w biznesie
3
Wrocławski Biuletyn Gospodarczy Zeszyt poświęcony
Zjazdowi Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
we Wrocławiu

250 egz.

300 egz.
300 egz.

110 egz
100 egz.

80 egz.
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6.6.

Załącznik nr 6:
wykaz uchwał Zarządu Krajowego PTE oraz Prezydium ZK PTE
podjętych w 2007 r.:

UCHWAŁY ZARZĄDU KRAJOWEGO PTE w 2007 r.:
Nr 14 z dnia 22.03.2007 r.
Nr 15 z dnia 22.03.2007 r.
Nr 16 z dnia 22.03.2007 r.
Nr 17 z dnia 22.03.2007 r.
Nr 18 z dnia 22.03.2007 r.
Nr 19 z dnia 22.03.2007 r.
Nr 20 z dnia 5.07.2007 r.

Nr 21 z dnia 5.07.2007 r.
Nr 22 z dnia 5.07.2007 r.

Nr 23 z dnia 5.07.2007 r.

– w sprawie sprawozdania z działalnościmerytorycznej PTE w 2006 r.
– w sprawie sprawozdania finansowego Zarządu Krajowego PTE za 2006 r.
- w sprawie nadania Odznak Honorowych PTE
– w sprawie świadczeń Oddziałów na cele statutowe
Towarzystwa
– w sprawie planu finansowego Zarządu Krajowego
PTE na 2007 r.
– w sprawie powołania Koła przy Zarządzie Krajowym PTE
– w sprawie powołania Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej na okres kadencji obejmującej lata 2007-2012
– w sprawie nadania Odznak Honorowych PTE
– w sprawie zmiany regulaminu przyznawania przez
Kapitułę ,,Złotej Odznaki Honorowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wieńcem”
– w sprawie powołania w skład Kapituły ,,Złotej Odznaki Honorowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wieńcem”

UCHWAŁY PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO PTE w 2007 r.:
Nr 6 z dnia 22.03.2007 r.
Nr 7 z dnia 22.03.2007r.
Nr 8 z dnia 5.07.2007 r.
Nr 9 z dnia 5.07.2007 r.
Nr 10 z dnia 5.07.2007 r.
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– w sprawie konkursu o nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego
– w sprawie konkursu PTE na najlepszy podręcznik
akademicki z dziedziny ekonomii
– w sprawie wysokości składek członkowskich dla
członków zwyczajnych i wspierających
– w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PTE
– w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających PTE

SPRAWOZDANIA
z działalności Oddziałów
Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego
w 2007 roku

a

1.

Oddział PTE w Białymstoku
Praca Zarządu Oddziału, Prezydium i Biura
W roku 2007 odbyły się 2 zebrania Zarządu Oddziału oraz 6 zebrań Prezydium.
Zebrania z reguły odbywały się w rozszerzonym składzie, gdyż zapraszano na nie
przewodniczących kół PTE i inne osoby w zależności od omawianej tematyki. Wszystkie zebrania były protokołowane. Zebrania dotyczyły m.in.:
– kwestii finansowych (sprawozdanie finansowe, projekt planu, realizacja planu finansowego),
– spraw członkowskich i tworzenia nowych kół PTE,
– Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
– uruchomienia inicjatywy wszechnicowo-edukacyjnej pod nazwą Podlaskie Forum
Ekonomistów,
– wypracowanie tematów stanowiących podstawę przystąpienia do projektów finansowanych przez UE.
Wszystkie ogniwa struktury Oddziału funkcjonują w oparciu o społeczną pracę
członków PTE. Dotyczy to również pracy Biura Oddziału. Niewielki ryczałt otrzymuje księgowa Oddziału.

Członkowie Towarzystwa, Koła
Liczba członków PTE w Oddziale zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 6 osób. Przyjęto do organizacji 16 nowych osób, ale 22 zdjęto z ewidencji.
Znaczną część tych ostatnich stanowili studenci, którzy opuszczali uczelnie i zmieniali często miejsce zamieszkania. Nowo przyjęci członkowie PTE to pracownicy
naukowo-dydaktyczni szkół wyższych.
Utworzono dwa nowe koła PTE, tak że ich liczba wzrosła do czterech. Koło
PTE w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania skupia 10 członków, przewodniczącym jest Rektor Uczelni - dr Edward Hościłowicz a sekretarzem dr Adam
Szczepanowski. Studenckie Koło PTE w Wyższej Szkole Ekonomicznej też skupia 10 członków a przewodniczy mu kol. Katarzyna Rynkiewicz. Powstałe koło na
Wydziale Ekonomicznym i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku liczy 14
członków, przewodniczącym jest prof. dr hab. Mirosława Kozłowska-Burdziak a
sekretarzem mgr Ewa Magrel. Drugie nowoutworzone koło w Wyższej Szkole Ekonomicznej liczy 25 członków. Jego przewodniczącą została dr Grażyna
Klamecka-Roszkowska a sekretarzem dr Jolanta Sienkiewicz. Dwa nowe koła
rozpoczną formalnie działalność od 2008 roku, mimo że prace nad ich uruchomieniem zostały tam już podjęte wcześniej. Jest to koło na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, którym kieruje dr Anna Dyhdalewicz oraz koło w
Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży, którym kieruje dr Aleksandra Zaleśna.
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Współpraca z innymi podmiotami
Członkowie PTE z Oddziału uczestniczą w pracach Zarządu Krajowego PTE, w
zebraniach Rady Naukowej ZK, w spotkaniach ,,Czwartki Ekonomistów”. Kilka osób
z terenu województwa brało udział w VIII Kongresie Ekonomistów Polskich.
Dobrze oceniane są przez członków PTE Biuletyny Zarządu Krajowego, ich zwiększony nakład oraz większa częstotliwość ukazywania się. Coraz częściej koła i
członkowie PTE korzystają ze strony internetowej Zarządu Krajowego.
W układzie regionalnym dobrze układa się współpraca z wyższymi uczelniami,
które są bazą działalności kół PTE. Wymienić tutaj należy: Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydział
Ekonomiczny i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B.
Jańskiego w Łomży. Podjęto wstępne działania ku współpracy z Oddziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W XX edycji OWE rozpoczętej jesienią 2006 roku, w zawodach szkolnych udział
brało 16 szkół, w tym 4 to licea ogólnokształcące. Liczba zawodników wyniosła 416
osób.
Do zawodów II stopnia zgłoszono 94 prac, w tym 4 z LO. Na podstawie oceny do
zawodów II stopnia dopuszczono 42 uczniów z 11 szkół.
W styczniu 2007 roku zorganizowano zawody szczebla regionalnego. Do zawodów centralnych zakwalifikowano 8 osób. Laureatem XX OWE z naszego okręgu został Daniel Bałazy z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Łomży.
W kwietniu (wspólnie z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku) dokonano
podsumowania edycji OWE, spotkano się z laureatami i opiekunami.
We wrześniu zainicjowano przygotowania kolejnej XXI edycji OWE. W zawodach
szkolnych uczestniczyło 331 osób (rok wcześniej 416), w tym 89 uczniów z LO (rok
wcześniej było to 21 uczniów). Do Komitetu Okręgowego wpłynęły 154 prace (w roku poprzednim 94), które komisje szkolne oceniły najwyżej. Do zawodów II stopnia
zakwalifikowano 41 uczniów, w tym 10 z LO (w 2006/07 były to 42 osoby).
W ramach przygotowań do zawodów II stopnia, studenckie Koło Nowoczesnej
Przedsiębiorczości ,,Sapere Aude” w WSE w Białymstoku oraz Oddział PTE zorganizowały warsztaty przygotowawcze. Odbyły się one w Wysokiem Mazowieckiem, w
Łomży oraz w Białymstoku.

Inne działania
– dwie osoby - mgr Ewa Magrel i prof. dr hab. Marek Proniewski reprezentowali Oddział jako uczestnicy seminarium we Vlotho
– Pan Prezes Oddziału PTE - prof. dr Zbigniew Ejsmont objął patronat nad regionalnym konkursem Primus Inter Pares

Wydawnictwa
W roku 2007 Oddział PTE nie podejmował działalności wydawniczej.
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Sytuacja majątkowo-finansowa Oddziału
Oddział PTE nie dysponuje własnymi, odrębnymi zasobami majątku trwałego. Tak
jak wcześniej korzysta z bazy lokalowej i wsparcia technicznego Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Białymstoku. Koła PTE natomiast działają w strukturach swoich jednostek, przy których istnieją.
Oddział zanotował w minionym roku pewną poprawę kondycji finansowej. Nie
prowadzono, co prawda, rozwiniętej działalności gospodarczej. Przychody uzyskiwano ze składek członków zwyczajnych. Ubył jedyny członek wspierający. Pewne
środki uzyskano w ramach sponsoringu. Na poziom przychodów wpłynęła podniesiona składka członkowska do 24 złotych. Dyscyplina opłacania składek była wysoka. Dość często jednak trzeba było podejmować decyzje o zdjęciu z ewidencji
członkowskiej osób nie opłacających składek.
Zarząd Oddziału prowadził jednocześnie bardzo oszczędną gospodarkę wydatkami.
Niemal wszystkie wydatki zostały przeznaczone na płace. Zmieniono bank prowadzący
rachunek Oddziału PTE z PKO BP na Bank Polskiej Spółdzielczości, co obniżyło koszty
obsługi o połowę. W rezultacie wynik finansowy jest ujemny i wynosi 742 zł, podczas gdy
we wcześniejszym roku sprawozdawczym ujemny wynik finansowy wyniósł 356 zł.
Oddział PTE, jako organizacja pożytku publicznego, nie korzystał ze statutowej
możliwości odpisów w wysokości 1% od podatku dochodowego.
Działalność merytoryczna PTE Oddział w Białymstoku
Lp.
1

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje
(jako współorganizatorzy)
Seminaria
(udział)
Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ
Podlaskie Forum
Ekonomistów

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

Tabela A
2006

2007

1
45
–
–
2
93
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
3
82
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

20
404
–
–

75

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2007 roku
Struktura organizacyjna Oddziału – Członkowie
Lp.
1

76

Wyszczególnienie
Koła

Tabela B
2006
2

2007
4

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

1

4

Inne

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

–

–

71
1

65
–

2.

Oddział PTE w Bielsku-Białej
Działalność Oddziału PTE w Bielsku-Białej w roku 2007 – od strony merytorycznej
– skoncentrowana była na realizacji zadań statutowych i polegała na:
– a) zorganizowaniu 1 seminarium tematycznego dla młodzieży i kadry akademickiej: nt. ,,współpracy transgranicznej na obszarze funkcjonowania Euroregionu
,,Beskidy”;
– b) przeprowadzeniu wspólnie z Beskidzkim Domem Maklerskim SA 3 prelekcji
o charakterze szkoleniowym, a dot. ,,giełdowych inwestycji finansowych”;
– c) kontynuacji w prowadzeniu punktu konsultacyjnego – we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej – z zakresu przygotowywania
wniosków aplikacyjnych w ramach ,,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.
W ramach zawartego porozumienia – dwóch Przedstawicieli Oddziału brało udział w pracach stałego Zespołu Opiniującego wnioski przedsiębiorców skierowanych do Bielskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
Oddział podobnie jak w latach ubiegłych prowadził – we współpracy z ,,Punktem
Informacyjnym EUROPE DIRECT w Bielsku-Białej” – ,,Ośrodek Informacji Europejskiej” (utworzony w ramach Programu PHARE Fiesta II w roku 1999), kolportujący
,,unijne” materiały informacyjne dla studentów, kadry akademickiej i przedsiębiorców.
Członkowie PTE uczestniczyli także w organizacji i przeprowadzeniu konsultacji
przedmiotowych dla przedsiębiorców.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Bielsku-Białej
Lp.

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

1

Konferencje
Seminaria
Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

2006

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

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.
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2007

–
–
2
20
1
12
2
15
–
–
6
12
2
–
–
–
–

–
–
1
16
–
–
3
22
–
–
4
16
–
–
–
–
–

Tabela B

Wyszczególnienie

2006
4

2007

1

Koła

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

4

–

–

53
4

41
4

3.

Oddział PTE w Bydgoszczy
Program działalności merytorycznej na rok 2007 został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału. Jego realizacja przebiegała zgodnie z kierunkami zatwierdzonymi
tak w zakresie działalności statutowej jak i gospodarczej. Poniżej określonego programu zrealizowane zostało szkolenie odpłatne. Weryfikacji tego programu dokonał
rynek szkoleniowy, który
w roku 2007 cechował znacznie obniżony popyt na odpłatne usługi szkoleniowe.

Działalność statutowa
Zarząd Oddziału w roku 2007 odbył 4 posiedzenia podejmując decyzje w odniesieniu do następujących spraw:
n zatwierdzenia sprawozdania z przebiegu likwidacji Wyższej Szkoły Zarządzania
i Finansów w Bydgoszczy,
n zatwierdzenia sprawozdania z działalności merytorycznej Oddziału w roku 2006
i planu na rok 2007,
n przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz zatwierdzenia planu finansowego na rok 2007,
n zatwierdzenia składu osobowego Komisji Pożyczkowej przy OWP i FRP,
n spraw członkowskich – skreślenie z listy tych członków, którzy nie spełniali wymogów statutowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Sprawy bieżące wymagające decyzji Prezydium rozpatrywane były na 5-ciu posiedzeniach.
Oddział współpracował z administracją samorządową i rządową województwa.
Prezes Zarządu Oddziału brał udział w posiedzeniach Rady Rozwoju Miasta Bydgoszczy, spotykał się z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, Prezydentem Miasta Inowrocławia. Bliska była współpraca z Kujawsko _ Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne współpracowało z Bydgoską Radą Federacji SNT – NOT, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa oraz wyższymi uczelniami: Akademią Ekonomiczną w Poznaniu, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy.
Przy Zarządzie Oddziału Zjazd Oddziału powołał Radę Naukową, która współpracowała z Zarządem Oddziału. Prezes i Sekretarz Zarządu Oddziału brali udział w posiedzeniach Rady. Dyskutowane były problemy działalności merytorycznej Oddziału.
Tematem eksponowanym w działalności Oddziału był VIII Kongres Ekonomistów
Polskich. Tematy związane z Kongresem były przedmiotem obrad Zarządu Oddziału. Przeprowadzona została promocja poprzez, przekazywanie informacji o programie Kongresu. Informacja była przekazywana na spotkaniach, konferencjach. Roz-
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mieszczone zostały plakaty w siedzibach administracji rządowej, stowarzyszeniach,
wyższych uczelniach.
Prowadzona była działalność odczytowo – konferencyjna. Zorganizowano 6 konferencji w których udział wzięło 371 osób, 18 odczytów i prelekcji z udziałem 279 osób. Miejscem spotkań był Dom Ekonomisty w Bydgoszczy, ale także w kołach działających przy Oddziale w Inowrocławiu i we Włocławku. Działalność kół dostosowana była do zainteresowań merytorycznych członków i czasu jakim członkowie dysponowali. Najczęstsze, systematyczne spotkania odbywały się w Klubie Seniora.
Miały charakter towarzyski, połączony z odczytami. Rada Koordynacyjna w Inowrocławiu wzięła udział w zorganizowaniu wystawy gospodarczej, na której wręczono nagrodę, ,,Najlepszy produkt roku” ufundowaną przez Zarząd Oddziału. Wystawa była połączona z referatem. Koło Miejskie we Włocławku zorganizowało konferencję
naukowo – metodyczną związana z tematyką rynku pracy, Zarząd Oddziału w obydwu przypadkach zapewnił prelegentów. Koło Młodych Ekonomistów odbyło 5 spotkań we własnym gronie połączonych z odczytami i dyskusją. Odbyły się również
spotkania w plenerze organizowane przez Koło Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zorganizowano wycieczkę autokarową dla członków Oddziału,
wspólnie z współpracującym Klubem NOT. W Klubie Ekonomisty członkowie Oddziału spotkali się z prof. Stanisławek Gomułką nt. ,,Dylematy i cele polityki gospodarczej Polski”. Spotkanie zakończyło się szeroką i interesującą dyskusją.
Z okazji 20-lecia organizowania Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Zarząd Oddziału
wspólnie z Komitetem Okręgowym OWP wydał Biuletyn informacyjny o przebiegu i wynikach corocznych edycji Olimpiad przez okres 20-lecia. Pod kierunkiem Komitetu Organizacyjnego OWE w roku ubiegłym zakończona została edycja OWE 2006/2007. W tej
edycji laureatem Olimpiady uzyskując pierwszą lokatę został uczeń z okręgu kujawsko
– pomorskiego z IV Licem Ogólnokształcącego w Toruniu. Ponadto dwóch uczniów uzyskało wysokie lokaty- 12 i 14 miejsce w zawodach krajowych.
W edycji 2007/20098 udział w II etapie Olimpiady wzięło 75 osób, do zawodów
centralnych zakwalifikowano 4 osoby. Wyniki tegorocznej zawodów centralnych
znane będą w II połowie marca br.
Zarząd Oddziału na jednym z posiedzeń dokonał w roku 2007 oceny spraw członkowskich. Ocena stanu członków wspierających PTE była pozytywna, członkostwo
podtrzymuje 29 firm. Ocena aktywności i wywiązywania się z obowiązku statutowego, członków fizycznych określającego m.in. obowiązek opłacania składek członkowskich, nie wypadła pozytywnie. W związku z tym, Zarząd podjął decyzję o skreśleniu z listy członków osoby, których zaległości w opłacaniu składek wynoszą 4 lata
i więcej i nie utrzymują kontaktu z Towarzystwem. W wyniku tej decyzji skreślono 139
osób, w związku z tym stan członków na koniec 2007 roku wynosi 188 osób. Zarząd
podjął działania w Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej, zmierzające do uruchomienia koła ekonomisty przy Uczelni. Uczelnia od dwóch lat uruchomiła nowy kierunek studiów – ekonomię, stąd powołanie koła przy KPSW jest celowe i realne. Pozwoli to na zwiększenie liczby członków Towarzystwa do stanu 220 – 230 osób.
Ważną sprawą sfinalizowaną i zakończoną w ramach działalności statutowej była
likwidacja Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy. Likwidację prowa-
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dził powołany przez Zarząd Oddziału i zatwierdzony przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego – Likwidator. Ostateczne sprawozdanie z przeprowadzonej
likwidacji zatwierdził Zarząd Oddziału, a MEN pismem z dnia 12 października 2007
roku zawiadomił założyciela – PTE Oddział w Bydgoszczy o wykreśleniu WSZiF z rejestru uczelni niepaństwowych.

Działalność gospodarcza Oddziału
Oddział prowadził działalność gospodarczą w formie odpłatnej i nieodpłatnej.
Działalność odpłatna obejmowała szkolenia w formie kursów i studiów podyplomowych, działalność nieodpłatna związana była z realizacją projektów (na zasadzie
non profit) ze środków grantowych unijnych i samorządowych.
Założenia na rok 2007 w zakresie organizowania szkolenia odpłatnego były przygotowane programowo i kadrowo w szerokim zakresie. Ponadto program ten był oparty na realnych możliwościach współpracy z wyższymi uczelniami. Jednak rynek
szkoleniowy jaki ukształtował się pod wpływem dużej ilości oferowanych szkoleń w
ramach projektów finansowanych ze środków europejskich, spowodował konieczność weryfikacji tego programu. W sytuacji jaka wystąpiła na rynku szkoleniowym
w roku ubiegłym, osiągnięcie założonych rozmiarów szkolenia nie było możliwe, pomimo podejmowania wielu starań i wysiłków. Przeszkolono w roku ubiegłym
n na studiach podyplomowych
197 osób
n na kursach
264 osoby
n na seminariach
227 osób
Łącznie szkoleniem odpłatnym objęto w roku ubiegłym 668 osób. Była to liczba
niższa od uzyskanej w 2006 roku o 44 osoby.
Wobec tak zmodyfikowanych potrzeb, Oddział podjął prace związane z opracowywaniem projektów, których wdrażanie finansowane było ze środków europejskich.
W roku 2007 realizowane były następujące projekty:
1. ,,Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy” – projekt realizowany
2. ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości. Wartość projektu 586.061,00 PLN. Cel projektu – aktywne
promowanie wiedzy związanej z EFS, przedstawianie możliwości i korzyści wynikające z aplikowania i wdrażania EFS w regionie, propagowanie idei partnerstwa
na rzecz lokalnego rynku pracy, wspieranie potencjalnych projektodawców w aplikowaniu o środki EFS i wdrażaniu projektów poprzez świadczenie bezpłatnej
informacji, doradztwa specjalistycznego i szerokiej oferty szkoleniowej.
3. “Nowe Standardy Działania Kadr” – projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt
nadzorowany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wartość projektu 314.000,00 PLN
4. “Wykorzystaj swoją szansę – podnieś kwalifikacje i zdobądź nowy zawód” – projekt
realizowany przez OWP w Inowrocławiu, finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Wartość projektu – 243.800 PLN
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5. “Zostań przedsiębiorcą” – projekt realizowany przez OWP w Inowrocławiu, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu – 582.874 PLN
Działalność OWP i FRP w Inowrocławiu była prowadzona podobnie jak w roku
2006 w formie projektu na podstawie wygranego konkursu przez PTE, i udzielonej
dotacji przez Urząd Miasta Inowrocławia. Termin zakończenia tego projektu upływa
z dniem 30 września 2008r.
W ramach realizowanych projektów szkoleniem objęto 938 osób, a ponadto w formie seminariów 215 osób.
Łącznie w roku 2007 w Oddziale przeszkolonych zostało na wszystkich rodzajach
szkolenia (odpłatnie i nieodpłatnie) w Bydgoszczy i Inowrocławiu 1841 osób przy 869
w roku 2006. Wynik ten można uznać za satysfakcjonujący, tym bardziej iż prowadzone szkolenia były o tematyce ekonomiczne i zmierzały do podnoszenia kwalifikacji.
Działalność Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu i Funduszu
Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu.
W OWP prowadzona była działalność szkoleniowa zlecona przez Powiatowy Urząd Pracy, obejmująca osoby bezrobotne. Szkolenia prowadzone były również w ramach działalności projektowej. Łącznie przeszkolono w Inowrocławiu 376 osób w formie kursów i seminariów. Zakres rzeczowy tych szkoleń obejmował księgowość komputerową, naukę języków obcych, przedmioty pozwalające na zdobycie nowych umiejętności zawodowych.
Ważną dziedziną działalności były usługi konsultacyjno – informacyjne, z których
korzystały małe firmy i osoby bezrobotne. W roku 2007 Ośrodek udzielił 284 bezpłatnych konsultacji w tym:
n 103 osobom bezrobotnym
n 50 podmiotom gospodarczym
n 131 osobom fizycznym chcącym założyć działalność gospodarczą
Konsultacje dotyczyły głównie tematów związanych z możliwością uzyskania środków finansowych na działalność gospodarczą, udzielania pomocy przy opracowywaniu biznesplanów, warunków realizacji projektów w latach 2007-2013. Z usług tych korzystali głównie mieszkańcy Inowrocławia oraz gmin regionu inowrocławskiego: Janikowa, Kruszwicy, Pakości, Złotnik Kujawskich, Gniewkowa, gminy Inowrocław. Informacji
Ośrodek udzielał również mieszkańcom Piechcina ora Torunia i Bydgoszczy.
Realizowane były przez Ośrodek 2 projekty w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach działań ,,Reorientacje osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” i ,,Promocja przedsiębiorczości”.

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości
prowadził działalność pożyczkową promując rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
W roku 2007 udzielono
n 9 pożyczek na kwotę 320.500,- PLN z FRP
n 14 pożyczek na kwotę 327.000 PLN z PARP
W wyniku prowadzonej działalności pożyczkowej wsparcie finansowe uzyskało 17
istniejących podmiotów gospodarczych i 6 nowo uruchamianych.. Pożyczki były u-
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dzielane na działalność handlową, usługową i produkcję.
FRP uzyskał wysoki wskaźnik spłacalności pożyczek – 98%, a spłatę pożyczek zakończyło 24 pożyczkobiorców na łączną kwotę 638.000 PLN. Efektem działalności
FRP od początku jego istnienia jest udzielenie pożyczek 181 podmiotom, co pozwoliło stworzyć 223 stanowisk pracy.

Dom Ekonomisty
obiekt stanowiący własność PTE i główne miejsce prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej.
Rok ubiegły był okresem znaczącego zainwestowania środków finansowych w
budynek.
Przeprowadzono:
n modernizację sali wykładowej dokonując jej remontu, podłączenie klimatyzacji,
zakup nowych mebli, sprzętu komputerowego i wizualnego do prowadzenia zajęć
n uporządkowanie archiwum Oddziału,
n rekonstrukcję pomieszczeń kawiarnianych
n uruchomienie saloniku prasowego
n remontu pomieszczeń biurowych i korytarzy (malowanie, kafelkowanie)
n poprawę funkcjonowania ogrzewania
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Bydgoszczy
Lp.
1

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

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
Studia podyplomowe

7

Szkolenie w ramach projektów

Tabela A
2006

2007

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

1
130
1
30
25
316
13
420
33
610
191
191
3
–
–
–

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

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

8
294
4
229

4
197
78
938
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Struktura organizacyjna Oddziału – Członkowie
Lp.
1
2
3
4
5

84

Wyszczególnienie
Koła
Kluby
Rady Koordynacyjne
Inne – Rada Naukowa
Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

Tabela B
2006
5
3
1
1
334
29

2007
5
3
1
1
187
29

4.

Oddział PTE w Częstochowie
I. Działalność merytoryczna
W mijającym roku 2007 w działalności merytorycznej Oddziału PTE wyróżnić należy następujące dziedziny:
1. Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej;
2. Szkolenia;
3. Ekspertyza;
4. Prelekcje, odczyty, spotkania;
5. Działalność Zaocznej Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych;
6. Współpraca z Zarządem Krajowym PTE, uczelniami i stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami;
7. Struktura organizacyjna PTE – członkowie;
8. Wyniki finansowe.
Ad. 1. Olimpiada
XX edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Na przełomie roku 2006 i 2007 odbywała się XX edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której hasłem przewodnim było ,,Kapitał ludzki i innowacyjność w gospodarce polskiej”.
Udział w XX edycji OWE brało ogółem w I etapie 436 uczniów z 24 szkół zlokalizowanych w Częstochowie, Kłobucku, Koniecpolu, Lublińcu, Myszkowie, Szczekocinach, Zawierciu i Żarkach. W zawodach II stopnia wzięło udział 50 uczniów z 16
szkół, natomiast do zawodów centralnych Komitet Główny OWE zakwalifikował 2 uczennice z Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Częstochowie i jednego uczennica z
II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu. Uczennice te w Zawodach Centralnych zdobyły następujące miejsca:
n Katarzyna Czernecka -11 miejsce
n Małgorzata Karaś – 12 miejsce
Natomiast Katarzyna Kimla została finalistką XX Olimpiady.
15 maja 2007 r. odbyło się w ,,Domu Ekonomisty” uroczyste zakończenie XX edycji
OWE z udziałem zaproszonych – Poseł na Sejm RP Pani Halina Respondek, Prezydent
Miasta Częstochowy Pan Tadeusz Wrona, dyrektorzy i nauczyciele szkół, z których wywodzą się laureaci dwudziestu edycji OWE Laureaci i finaliści zawodów centralnych XX
edycji OWE oraz ich nauczyciele otrzymali książki, listy gratulacyjne i drobne upominki Uroczystość otworzył i prowadził Prezes Zarządu PTE P oraz Przewodniczący Komitetu Okręgowego OWE pan Eugeniusz Głód, który podsumował dorobek dwudziestoletniego trwania Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i wręczył zgromadzonym opracowanie przygotowane na tą okoliczność przez Sekretarza KO OWE Panią Jadwigę Stępień.
Uroczystość uświetnił Zespół Teatralny z CKU oraz Zespół Taneczny ,,Splot”.
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14 czerwca 2007 w uroczystym spotkaniu z Wicepremierem RP – Ministrem Finansów
Panią Profesor Zytą Gilowską wzięły udział nasze laureatki oraz nowy Sekretarz KO OWE
Pani Krystyna Borkowska. Na spotkaniu tym wręczono laureatom nagrody ufundowane
przez sponsorów wymienionych w ,,Informatorze” z 2006/2007.
XXI edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Po otrzymaniu w miesiącu sierpniu 2007 roku z Komitetu Głównego Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej hasła przewodniego XXI OWE, które brzmi ,,Gospodarstwo
domowe wymiar społeczno – ekonomiczny”. Komitet Okręgowy działający przy Oddziale PTE w Częstochowie wysłał komplet dokumentów wraz z pismem przewodnim i informatorem Dyrektorom 51 szkół.
W odpowiedzi swój udział w XXI edycji OWE zgłosiło 24 szkół oraz 538 uczniów,
z czego w zawodach I stopnia wzięło udział 452 uczniów. Do zawodów okręgowych,
które odbyły się 5 stycznia 2008 roku Jury Okręgowe zakwalifikowało się 54 uczniów
(tj. 10% zgłoszonych) z 15 szkół zgodnie z zaleceniami Komitetu Głównego, faktycznie udział wzięło 51 uczniów.
Ad. 2. Szkolenia
W roku 2007 zorganizowano 27 szkoleń, w których uczestniczyły 314 osoby. Tematyka szkoleń związana była przede wszystkim ze zmianą przepisów oraz zapotrzebowaniem zakładów pracy i objęła:
1. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. zmiany w sposobie i trybie postępowania w sprawach zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;
3. zmiany dotyczące rozliczania zakładów pracy z zakładem ubezpieczeń społecznych;
4. ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
5. szkolenie kasjerów walutowo – złotowych.,
6. przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych źródeł.
Oferta nasza obejmowała znacznie szerszą tematykę szkoleń dotyczących zwłaszcza przepisów stosowanych po wejściu w życie nowych ustaw, zmian w prowadzeniu księgowości, ale z uwagi na liczne bezpłatne szkolenia w Urzędzie Miasta
Częstochowy, organizowane przez redakcję ,,Rzeczypospolitej” nie było dużego zainteresowania wśród zakładów pracy i szkolenia nie zostały zorganizowane.
W roku 2007 roku ilość szkoleń wzrosła o 9 w stosunku do roku 2006, zwiększyła się również ilość uczestników szkoleń o 103. Pomimo stosowania przez Oddział
konkurencyjnych cen za poszczególne szkolenia, nie udało się osiągnąć wysokich
wyników w tej dziedzinie. Przychody osiągnięte z organizowanych szkoleń wyniosły 46.532 zł. i przewyższyły osiągnięte w roku 2006 o 10.602,00 zł.
Ad.3. Ekspertyza
W lutym 2007 r. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu zwrócił się do naszego Oddziału o wykonanie ekspertyzy ekonomiczno- finansowej dotyczącej sprawy karnej WSK ,,PZL-
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Mielec” S.A. Po rozmowach Pana Prezesa Zarządu Eugeniusza Głoda z Sędzią tegoż
Sądu zadecydowano, że ekspertyza zostanie wykonana. Zadanie to, bardzo skomplikowane, trudne i czasochłonne realizował zespól członków Oddziału PTE w składzie:
– Pan mgr Eugeniusz Głód,
– Pan dr Jerzy Lech Czarnota,
– Pan dr Mariusz Chudzicki.
Ekspertyza ta oparta na 10.000 stronach dokumentacji sądowej zrealizowana została wciągu bieżącego roku i przedstawiona w grudniu br. Sądowi Okręgowemu w
Tarnobrzegu, po uprzedniej konsultacji z ekspertami lotnictwa, z którymi współpraca zespołu trwała kilka tygodni. Należy podkreślić, że tak trudnego zadania Oddział
nasz nie realizował od wielu lat, a o stopniu trudności wykonanej ekspertyzy niech
świadczy fakt iż nie podjęły się jej inne Oddziały PTE.
Ad.4. Prelekcje i odczyty
W minionym roku odbyły się następujące prelekcje i odczyty oraz spotkania dyskusyjne:
n 06.01.2007 r. – mgr Eugeniusz Głód wykład dla nauczycieli nt.: ,,Źródła finansowania rzeczowych aktywów trwałych”,
n 20.02.2007 r. – w Klubie Seniora spotkanie dyskusyjne nt.: ,,Metody wyliczania i
przeliczanie emerytur oraz świadczeń przedemerytalne”,
n 23.02.2007 r. – spotkanie z Posłanką na Sejm RP Panią Haliną Respondek nt.:
,,Rozwój miasta Częstochowy”,
n 15.05.2007 r. – spotkanie integracyjne w Klubie Seniora, którego tematem było zapoznanie członków z najnowszymi propozycjami dotyczącymi zmian w przyznawaniu świadczeń emerytalnych,
n 10.12.2007 r. – wykład dla młodzieży zakwalifikowanej do zawodów II stopnia
OWE z 15 szkół i nauczycieli: dr Mariusz Chudzicki nt.: ,,Gospodarka finansowa
kraju i podatki”,
n 18.12.2007r. – wykład dla młodzieży zakwalifikowanej do zawodów II stopnia
OWE: dr hab. Felicjan Bylok nt.: ,,Gospodarstwa domowe wymiar społeczno – ekonomiczny”.
Ad. 5. Zaoczna Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych
Od roku szkolnego 2000/2001 pod egidą Zarządu Oddziału PTE funkcjonuje Zaoczna Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych.. Ogółem szkołę ukończyło dotąd 109 osób, w tym w styczniu 2007 r. wręczono dyplomy ukończenia 2,5
letniego kierunku – pracownik socjalny 31 osobom. W czerwcu 2007 r. ukończyło
szkołę 9 osób, z czego egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe według nowych zasad (asystent osoby niepełnosprawnej) zdało 8.
W roku szkolnym 2007/2008 nauka prowadzona jest na dwóch kierunkach: III semestr na dwuletnim kierunku ,,opiekun w domu pomocy społecznej” oraz II semestr
,,asystent osoby niepełnosprawnej”. Na obydwa semestry uczęszcza 17 słuchaczy.
Od grudnia 2007 r. prowadzimy akcje reklamową w celu rozpoczęcia kształcenia
na w/w kierunkach od lutego 2008 r.
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Ad. 6. Współpraca z Zarządem Krajowym PTE, uczelniami i stowarzyszeniami oraz
innymi instytucjami;
Współpraca z Zarządem Krajowym odbywa w trzech dziedzinach:
– aktywny udział w pracach Zarządu Krajowego PTE Prezesa Zarządu Oddziału
PTE Pana mgr Eugeniusza Głód.
– Organizacja zawodów szkolnych i okręgowych Olimpiad Wiedzy Ekonomicznej
– Oddział nasz przekazuje wyższym uczelniom i zakładom pracy materiały dotyczące konkursu o ,,Nagrodę PTE im. Edwarda Lipińskiego”, zaproszenia na
,,czwartki dla ekonomistów” oraz konferencje naukowe organizowane przez Zarząd
Krajowy PTE.
Zarząd Oddziału kontynuuje współpracę w zakresie działalności ekonomicznej z
Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, szczególnie przy udziale Wiceprezesa Zarządu Oddziału PTE Pana dr Jerzy Lech Czarnota pracownika naukowego tej uczelni. Ponadto pracownicy naukowi Politechniki Częstochowskiej byli w
2007 r. wykładowcami na spotkaniach przygotowujących młodzież do XXI edycji
OWE.
Zarząd O/PTE współpracuje także z TJOF SNT-NOT w Częstochowie uczestnicząc w organizowanych przez nich dorocznych ,,Dniach Techniki” i zapraszając
przedstawicieli NOT na nasze spotkania.
Zarząd O/PTE ściśle współpracuje z Zarządem P.W. ,,FUTURUM” Sp. z o.o., w
której jest udziałowcem.
Członkowie Zarządu O/PTE biorą co roku udział w Forum Częstochowskich Organizacji Pozarządowych, organizowanym przez Urząd Miasta Częstochowy. Na
Forum Oddział zgłasza uwagi dotyczące współpracy Urzędu Miasta w zakresie realizacji Rocznych i Wieloletnich Programów Współpracy samorządu Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi. Oddział PTE nie jest usatysfakcjonowany tą
współpracą, gdyż Urząd Miasta koncentruje swą działalność w dziedzinach socjalnych.
Bardzo dobrze układa się Zarządowi współpraca z Zarządem Zakładu
,,POLONTEX”, z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie, z Bank Ochrony
Środowiska, z ,,ARKA SKOK”, z Zakładem Energetycznym ,,ENION” S.A., które
współpracują z nami w dziedzinie szkoleń ekonomicznych i są wieloletnimi członkami wspierającymi.
Ad. 7. Struktura organizacyjna PTE – członkowie
W roku sprawozdawczym ilość kół wynosiła łącznie z Kołem Terenowym 6. W roku 2007 przyjęliśmy w poczet członków 3 nowe osoby, natomiast odeszło z szeregów PTE 37 osób z powodu:
– zgonu,
– przeprowadzki do innych miejscowości,
– likwidacji zakładów pracy,
– wieloletniego nie opłacania składek.
Ilość członków zbiorowych aktualnie wynosi trzy. Ilość członków Oddziału PTE
wynosi 91 osób.
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Oddział PTE w Częstochowie
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Częstochowie
Lp.
1

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2006

Konferencje

–
–
–
–
11
233
7
300
–
–
–
–
–
1
53
16
–

Seminaria
Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje
2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

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

Struktura organizacyjna Oddziału – Członkowie
Lp.

Wyszczególnienie

2007
–
–
–
–
27
314
6
280
–
–
–
–
1
1
42
40
–

Tabela B
2006

2007

5

5

1

Koła

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne – Klub Seniora

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

1

1

125
3

91
3

89

5.

Oddział PTE w Elblągu
Działalność merytoryczna
Działalność merytoryczna Zarządu PTE O/Elbląg, jego Kół oparta jest wyłącznie
o społeczne zaangażowanie członków Zarządu i członków Kół. Aktywność Oddziału powiązana jest z rozwojem lokalnym na poziomie miasta Elbląga i podregionu elbląskiego.
W 2007 roku działania Zarządu skupiały się wokół podstawowych statutowych
spraw, związanych z funkcjonowaniem samego Oddziału PTE Elbląg, a także
współpracą głównie z Kołami Młodych Ekonomistów działających przy Zespole
Szkół Ekonomicznych w Elblągu oraz Zespole Szkół Handlowych w Elblągu.
Przykładowo dla członków Koła Młodych Ekonomistów działających przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Elblągu zorganizowano konkurs na temat wiedzy ekonomicznej.
Wspólnie z tym Kołem zorganizowano także seminaria oraz odczyty i prelekcje
dotyczące gównie problematyki integracji z Unią Europejską i podstawowych aspektów w zakresie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, a także problematyki polityki rozwoju regionalnego i lokalnego.
Członkowie Zarządu PTE aktywnie biorą udział w różnych działaniach środowisk
lokalnych o charakterze edukacyjno-informacyjnym, jak: konferencje, seminaria.
Zarząd PTE utrzymuje również na bieżąco kontakty z przedsiębiorstwami działającymi lokalnie.
Rok 2007zamknięty został niewielką nadwyżką finansową.
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Oddział PTE w Elblągu
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Elblągu
Lp.
1

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2006

Konferencje

1
50
–
–
–
–
3
50
–
–
–
–
–
3
–
50

2
53
–
–
3
63
–
–
2
7
–
3
–
50

–

–

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

Seminaria
Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje
2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
Konferencje, warsztaty z młodzieżą

Struktura organizacyjna Oddziału – Członkowie
Lp.

Wyszczególnienie

2007

Tabela B
2006

2007

1

Koła

4

4

2

Kluby

1

1

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

–

–

–

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający
c) Koło Młodych Ekonomistów

80
2
15

80
2
15
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6.

Oddział PTE w Gdańsku
I. POPULARYZACJA WIEDZY EKONOMICZNEJ
Odczyty, spotkania, seminaria, konferencje.
W 2007 roku zorganizowano tradycyjnie 5 spotkań dyskusyjnych, w których wzięło udział ogółem ok. 170 osób – przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji, urzędów, szkół i członkowie Zarządu PTE. W trakcie spotkań podejmowano następującą tematykę:
1. Kapitał ludzki i innowacyjność w gospodarce – dr A. Letkiewicz, dr B. Majecka
2. Regionalna strategia rozwoju transportu w województwie pomorskim w latach
2007-2020 – prof. dr hab. Andrzej Tubielewicz,
3. Perspektywy i dylematy współczesnych przedsiębiorstw – dr A. Letkiewicz,
dr B. Majecka, dr J. Fryca
4. Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny – dr A. Letkiewicz,
dr B. Majecka

KONFERENCJE
W roku sprawozdawczym Klub Młodego Ekonomisty zorganizował konferencję
pod hasłem ,,Województwo pomorskie w zintegrowanej Europie”, była to kontynuacja konferencji, która odbyła się podczas posiedzenia Zarządu w 2006r.
W konferencji wzięli udział obok członków Zarządu, przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji, urzędów, szkół wyższych i organizacji pozarządowych.

II. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA.
W roku 2007 zorganizowano 118 jednostek kursowych, na których przeszkolono
2 094 osoby.

Tematyka prowadzonych szkoleń.
FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, PODATKI -audytor wewnętrzny, księgowość komputerowa, podstawy rachunkowości, samodzielny księgowy, podatkowa książka przychodów i rozchodów,
MARKETING, SPRZEDAŻ nowoczesny handlowiec, telemarketing
FUNDUSZE STRUKTURALNE pracownik administracyjny projektów pomocowych z UE, specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzanie finansowe
projektami
KADRY, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, PRAWO PRACY specjalista ds. kadrowopłacowych, zarządzanie personelem, nowoczesny sekretariat, pracownik
administracyjno-biurowy, czas pracy, prawo pracy
KOMPUTEROWE excel funkcje podstawowe, excel w analizie finansowej, podstawy obsługi komputera, power Point, MS office.
OCHRONA PRACY BHP dla pracodawców, kadry kierowniczej, służb BHP, admi-
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nistracji, ocena ryzyka zawodowego, metody instruktażu stanowiskowego, udzielanie pierwszej pomocy,
INNE gospodarka magazynowa, ABC przedsiębiorczości, pedagogiczne dla wykładowców i organizatorów szkoleń, kasjer walutowy, obsługa kas fiskalnych, Prowadzenie prezentacji i wystąpień publicznych

Szkolenia organizowane są w różnych formach:
– tzw. szkolenia ,,otwarte” – skierowane do odbiorców indywidualnych,
– szkolenia na zamówienie firm – realizowane wg indywidualnych programów opracowanych zgodnie z konkretnymi potrzebami firmy i jej specyfiką,
– szkolenia przygotowywane wg kryteriów ogłaszanych przetargów, przeważnie
przez Powiatowe Urzędy Pracy, one stanowiły w roku sprawozdawczym większość zrealizowanych przez Oddział szkoleń.

III. REALIZACJA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
W roku sprawozdawczym Oddział realizował następujące projekty:
1. TO LUDZIE SĄ NAJWIĘKSZYM KAPITAŁEM – program kształcenia ustawicznego
mieszkańców Pomorza. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską oraz
budżet państwa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 –
rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Czas trwania projektu – od
16.04.2006r. do 30.11.2007r., w sumie 19 miesięcy.
Adresatami projektu była grupa 454 pracujących dorosłych osób z województwa
pomorskiego, które chcą we własnym zakresie i poza godzinami pracy podnieść
swoje kwalifikacje zawodowe. Projekt był realizowany w trzech ośrodkach – Gdańsk,
Tczew, Wejherowo.
W ramach projektu podjęto działania polegające na zorganizowaniu cyklu 26
szkoleń (12 rodzajów) doskonalących zawodowo, dostosowanych zarówno do indywidualnych odbiorców jak i regionalnego rynku pracy z zakresu języków obcych,
wykorzystania technik informatyczno-komunikacyjnych (ITC) oraz szkolenia zawodowe o różnej tematyce-księgowość, finanse, kadry – płace i inne.
2. UKŁADAM PUZZLE SWOJEGO ŻYCIA – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego SPO RZL działanie 1.5. Projekt był realizowany we
współpracy z czterema placówkami opiekuńczo-wychowawczymi z terenu Trójmiasta – Gdańska, Gdyni, Sopotu. Projekt rozpoczął się 01.07.2006r., a zakończył się 30.09.2007r.
Adresatami projektu byli zarówno wychowankowie jak i wychowawcy Domów
Dziecka, w sumie 103 osoby. Poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń zawodowych i
warsztatów (dla wychowawców – terapia Ericksonowska oraz warsztaty wyjazdowe
zarządzania czasem i panowania nad stresem) i dla wychowanków (szkolenia z za-
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kresu telemarketingu, prawa jazdy, prowadzenia nowoczesnego sekretariatu, trening aktywnego poszukiwania pracy) chcieliśmy przede wszystkim:
– ułatwić dostęp do aktywnych metod walki z bezrobociem i zwiększyć szanse
młodzieży z Domów Dziecka na rynku pracy,
– ułatwić zdobycie i podnieść kwalifikacje zawodowe powodujące wzrost szans
na rynku pracy (wychowankowie) bądź poprawić jakość wykonywanej pracy
(wychowawcy)
– zaktywizować społecznie i zawodowo wychowanków i wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych z terenu Trójmiasta,
– wyposażyć beneficjentów w umiejętności w zakresie poszukiwania pracy.
3. POZNAJ SWOJĄ MOCNĄ STRONĘ – program doradczo-szkoleniowy dla kobiet,
jest to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego SPO RZL
działanie 1.6, adresowany do bezrobotnych kobiet z terenu woj. pomorskiego (ogółem 98 kobiet). Projekt jest realizowany w trzech ośrodkach: w Gdańsku, Chojnicach i Malborku. Podstawowym celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej oraz zapewnienie uczestniczkom nowych kwalifikacji i praktycznych umiejętności zawodowych. Osiągnięcie tego celu odbędzie się poprzez realizację kompleksowego programu edukacyjnego i aktywizującego obejmującego pakiet szkoleń zawodowych i realizację programu Indywidualny Plan Działania mający formułę zajęć
grupowych i indywidualnych.
Realizacja projektu rozpoczęła się 01 września 2006r. , a jego zakończenie przewidywane jest 31 marca 2008r., jest on realizowany samodzielnie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku w oparciu o porozumienie o współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku, Chojnicach i Malborku.
Rezultaty projektu zostaną przedstawione na seminarium podsumowującym projekt, przewidywane jest również wydanie publikacji.
Ponadto kontynuowano realizację projektu MOJA SZANSA NA PRACĘ – program
edukacyjny i aktywizujący zawodowo kobiety współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich, Działanie 1.6 – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet
Projekt objął swym zasięgiem 120 bezrobotnych kobiet z terenu powiatu gdańskiego i miasta Gdańsk. Realizacja projektu rozpoczęła się 15 listopada 2005 r., a
zakończyła 14 czerwca 2007 r.
W ramach projektu został przeprowadzony:
– pakiet ośmiu szkoleń zawodowych zapewniających nowe kwalifikacje i umiejętności,
– trening aktywnego poszukiwania pracy w formie warsztatów psychologicznych oraz
– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
Ogółem w trakcie realizacji projektów – były to głównie lata 2006-2007- wsparciem objęto 775 beneficjentów, natomiast w omawianym okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji projektów zakończono 35 kursów, w których wzięło udział 454 osoby.
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We wszystkich szkoleniach zorganizowanych przez Oddział w roku sprawozdawczym wzięło udział łącznie prawie 2 550osób w 153 kursach.

IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W omawianym okresie wydano publikację pt. ,,Dylematy i perspektywy rozwoju
współczesnych przedsiębiorstw”. Był to zbiór artykułów, które częściowo były prezentowane podczas spotkań dyskusyjnych omówionych wyżej.
Działalność wydawnicza PTE w Gdańsku w omawianym okresie sprowadzała się
do standardowych publikacji materiałów szkoleniowych, będących materiałami pomocniczymi do prowadzonych przez Oddział kursów. Były to:
Księgowość komputerowa,
Samodzielny księgowy
Audytor wewnętrzny,
Materiały do kursów komputerowych
Kadrowo-Płacowych
Praktycznie do każdego kursu są przygotowywane oddzielne materiały szkoleniowe.
Mają one charakter wewnętrzny, występują jako materiały kursowe.

V. OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ
Jak co roku w styczniu 2007 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku odbyły się zawody okręgowe /II stopnia/ XX edycji OWE, w których
uczestniczyło 49 uczniów z 11 szkół woj. pomorskiego. Do zawodów szczebla centralnego /III stopnia/ zakwalifikowało się 4 uczniów, z III Liceum Ogólnokształcącego
w Gdyni, którzy niestety nie zostali zakwalifikowani do grupy laureatów.
W listopadzie 2007 roku rozpoczęła się kolejna, XXI edycja OWE pod hasłem
,,Gospodarstwo domowe -wymiar społeczny i ekonomiczny”.
Do udziału w I etapie przystąpiło 719 uczniów z 39 szkół.
Komisja zakwalifikowała do II etapu 72 uczniów z 18 szkół. Dla młodzieży tej zorganizowano spotkania prowadzone przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu
Gdańskiego. Młodzież otrzymała materiały w formie papierowej i prezentacje na CD
na temat zagadnień poruszanych na wykładzie.

VI. KONKURSY
KONKURS IM. LUCJANA HOFMANA NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ.
W 2007 roku odbyła się XI edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską. Na
konkurs wpłynęły prace magisterskie z Politechniki Gdańskiej oraz z dwóch wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Morskiej. Z roku na rok Konkurs cieszy się
coraz większą popularnością, zapisał się już trwale w realizowanej przez Towarzystwo działalności statutowej. Wyłoniono laureata oraz przyznano dwa wyróżnienia.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKA O NAGRODĘ Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku.
W roku sprawozdawczym ogłoszono kolejną, IV edycję konkursu na najlepszą
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pracę licencjacką. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie poświęcone problematyce ekonomicznej, które stanowiły przedmiot egzaminu w uczelniach
publicznych
i niepublicznych z terenu woj. pomorskiego. Konkurs stanowi uzupełnienie konkursu prac magisterskich omówionego wyżej. W tej edycji Komisja Konkursowa
przyznała jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia.
Podpisane Porozumienie pomiędzy Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w
Gdańsku a Elnord S.A., który objął patronat nad konkursami jest kontynuowane.
Uroczystość zakończenia aktualnych edycji konkursów wraz z rozdaniem nagród
odbyła się na marcowym posiedzeniu Zarządu.

VII. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI
1. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI, WŁADZAMI
SAMORZĄDOWYMI.
Kontynuowana jest współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy, sprowadza się
ona przede wszystkim do organizacji kursów o charakterze przekwalifikowującym i
doskonalącym zawodowo a także realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.
W dalszym ciągu kontynuowana jest współpraca z Uniwersytetem Gdańskim, a w
szczególności z Wydziałem Ekonomicznym.

2. POSIEDZENIA ZARZĄDU ODDZIAŁU I JEGO PREZYDIUM.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Prezydium Zarządu i 4 posiedzenia Zarządu.
Podejmowana tematyka na posiedzeniach:
– plany merytoryczne i finansowe realizowane przez biuro,
– działalność Klubu Młodego Ekonomisty,
– kalendarz spotkań, konferencji i seminariów,
– konkursy prac magisterskich i dyplomowych oraz Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

3. DOM EKONOMISTÓW.
W 2007 r. dokonano wydatków w zakresie:
– remontów typu eksploatacyjnego,
– zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia związanego z prowadzeniem
szkoleń, wydatki te były w większości finansowane ze środków uzyskanych w
ramach projektów unijnych.

4. KLUB MŁODEGO EKONOMISTY I KLUB SENIORA
Przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Gdańsku działa Klub Młodego Ekonomisty. Jego członkami są młodzi asystenci trójmiejskich uczelni, laureaci Olimpiad Wiedzy Ekonomicznej i Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską, oraz młodzi członkowie PTE w Gdańsku. W okresie sprawozdawczym Klub zorganizował
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konferencję, przygotował publikację, która została zaprezentowana częściowo w
trakcie spotkania dyskusyjnego.
Odbywają się w dalszym ciągu systematycznie comiesięczne spotkania Klubu Seniora.

Wykaz publikacji wydanych w Oddziale PTE w Gdańsku w 2007r.
1. Dylematy i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją Joanny Frycy i Dagmary Wach nakład – 100 egzemplarzy, ISBN
978-83-87369-45-3
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Gdańsku
Lp.

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

1

Konferencje
Seminaria
Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

2006

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

1
57
–
–
139
2857
5
143
1
100
–
–
–
–
–
–
–

Struktura organizacyjna Oddziału – Członkowie
Lp.

Wyszczególnienie

2007
1
59
–
–
153
2548
5
168
1
100
–
–
–
–
–
–

Tabela B
2006
2

2007

1

Koła

2

Kluby

1

1

3

Rady Koordynacyjne

1

1

4

Inne – Klub Seniora

5

Członkowie

–
a) zwyczajni
b) wspierający

342
6

2

–
333
5
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Informacje ogólne
Działalność merytoryczna Zarządu koncentrowała się na zapewnieniu realizacji
przyjętych celów jakościowych dotyczących: popularyzacji wiedzy ekonomicznej,
świadczenia usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych, opracowania i realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa.
Zarząd podjął decyzję o odnowieniu certyfikatu systemu jakości (okres ważności pierwszego certyfikatu: 08.11.2004 r. do 07.11.2007 r.). Przeprowadzono
audity wewnętrzne oraz przegląd systemu zarządzania jakością pod kątem
praktycznego funkcjonowania procesów zasadniczych, pomocniczych i zarządzania.
W dniach 30-31.10.2007 r. w ramach działalności Regionalnego Ośrodka Szkolenia Ekonomicznego PTE został przeprowadzony audit odnawiający w zakresie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001 : 2001 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie KSU.
Decyzją Komitetu Technicznego ZETOM-CERT ważność certyfikatu na system jakości w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych
została przedłużona do 22.11.2010 r.

Członkowie PTE
Stan członków na 31.12.2006 r. wynosił 300 osób. W 2007 roku przyjęto 4 osoby,
skreślono 61 osób. Stan członków na 31.12.2007 roku wynosi 243 członków.
Struktura organizacyjna Oddziału – Członkowie
Lp.

Wyszczególnienie

2007

1

Koła

11

2

Kluby

1

3

Rady Koordynacyjne

–

4

Inne (Koła Młodych Ekonomistów)

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

4
243
–

Propagowanie Wiedzy Ekonomicznej
Obszar działalności statutowej był utrzymany w schemacie dotychczasowych
działań : prelekcje dla członków Kół Młodych Ekonomistów, uczestników OWE, wykłady, konferencja.
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n W I kw. 2007 r. zakończyła się XX edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której hasłem wiodącym był temat ,,Kapitał ludzki, innowacyjność w gospodarce polskiej”.
Z naszego regionu działania nikt nie zakwalifikował się do etapu centralnego.
Jesienią 2007 r. odbyła się międzyszkolna XXI edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której hasłem przewodnim było ,,Gospodarstwo domowe, wymiar społeczny i ekonomiczny”. W I etapie uczestniczyło 43 uczniów z pięciu szkół. Do II etapu
zakwalifikowała się jedna osoba z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu.
W dniu 17.10.2007 r. w siedzibie PTE dla uczestników OWE prelekcję nt.
,,Gospodarstwo domowe” wygłosił dr Franciszek Grzesiok. W spotkaniu udział wzięło 12 osób.
n W dniu 29.01.2007 r. w Sali Bibliotecznej Domu Ekonomisty w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie – sesja wspomnieniowa absolwentów Akademii
Ekonomicznej w Katowicach zorganizowana z okazji jubileuszu 70-lecia jej istnienia. Dr Alojzy Czech wygłosił referat ,,Wyższe studium Nauk SpołecznoGospodarczych – Wyższa Szkoła Ekonomiczna – Akademia Ekonomiczna
1937-2007”. Oddział PTE w Katowicach zaprosił również absolwentów AE naszego Oddziału.
n W dniu 21.03.2007 r. w siedzibie Oddziału PTE odbyło się zebranie członków PTE
podczas którego mgr Bożena Staszewska wygłosiła wykład nt. Tajniki komunikacji międzyludzkiej. W spotkaniu wzięło udział 14 osób.
n Z okazji europejskich obchodów 50-lecia Unii Europejskiej zorganizowano 2 prelekcje tematycznie związane z w/w.
– w dniu 29.03.07 w ZSEU w Gliwicach . ul. Kozielska 1 – dla ok. 100 uczniów
szkół średnich prelekcję pt. ,,50-lecie Unii Europejskiej” wygłosił dr Fryderyk
Kabsa.
– 11.04.2007 w siedzibie Oddziału PTE odbyła się prelekcja jak wyżej z udziałem
13 osób.
n Z okazji 20-lecia funkcjonowania Olimpiad Wiedzy Ekonomicznej z inicjatywy Oddziału PTE w Katowicach wspólnie z Oddziałem gliwickim zorganizowano uroczyste spotkanie dla nauczycieli, olimpijczyków poprzednich olimpiad. Spotkanie odbyło się w Domu Ekonomisty w Katowicach w dniu 13.06. 2007 roku
n Przewodniczący Koła Terenowego działającego przy Oddziale PTE zorganizował
tradycyjnie dla członków Koła spotkanie noworoczne.
Ponadto w dniu 18.10.2007 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Bankowości Detalicznej BPH S.A., w Gliwicach, panią Ewą Palonka. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób.
n W dniu 10.12.2007 r. odbyła się Konferencja ,,Wyzwania ekonomiczne Polski po
wejściu do Unii Europejskiej”. Inaugurację konferencji poprzedziło wspomnienie o
śp.dr. Jerzym Grzywoczu i nadanie Jego imieniem sali wykładowej.
Na konferencji dokonano prezentacji referatów:
l ,,Wybrane problemy polityki personalnej polskich przedsiębiorstw”. Prelegent dr
Mariusz Zieliński
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l ,,Rola i miejsce podatku dochodowego od osób fizycznych w systemie podatkowym Polski”. Prelegent dr Jan Purzyński.
l ,,Mikro i makroekonomiczne aspekty kosztów pracy”. Prelegent dr Franciszek
Grzesiok.
Referaty prezentowane na konferencji zostały wydane drukiem i przekazane uczestnikom.
W konferencji udział wzięło 27 członków PTE.

Działalność szkoleniowa
W ramach Regionalnego Ośrodka Szkolenia Ekonomicznego PTE prowadzona
była działalność szkoleniowa, doradcza o charakterze ogólnym oraz informacyjna
zgodnie – z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001: 2001 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w zakresie Krajowego Systemu Usług dla MŚP.
W 2007 roku zrealizowano szkolenia poprzez:
l wolny nabór słuchaczy
l na zlecenie Powiatowych Urzędów Pracy
l w ramach projektu zrealizowanego ze środków EFS i budżetu państwa.
W omawianym okresie szkoleniami w formie kursów i seminariów objęto 265 osób.
Na zlecenie Powiatowych Urzędów Pracy przeszkolono 85 osób bezrobotnych,
W ramach projektu pt. ,,Powiedz stop bezrobociu” zrealizowanego z EFS i budżetu państwa przeszkolono 20 osób.
Łącznie 370 osób.
Wykonanie szkoleń w 2007 r.
Lp

Wyszczególnienie

PUP
Ilość Ilość
kursów osób

Wolny nabór

Projekt EFS

Ilość
kursów

Ilość
kursów

Ilość
osób

Ilość
osób

I.

Kursy

1.

Rachunkowość – księgowość +
komputer, j. ang. 340 godz.
Profesjonalne biuro z księgowością
komputerową, j. ang. 254 godz.

2

41

–

–

–

–

1

24

–

–

–

–

3.

Specjalista kadrowo-płacowy – 280 godz.

1

20

–

–

–

–

4.

Rachunkowość I, II, III stopnia

–

–

5

92

–

–

5.

Kadrowo-płacowe

–

–

2

30

–

–

6.
7.

PKPiR
Profesjonalny sprzedawca

–
–

–
–

1
–

10
–

–
1

–
20

II.

Seminaria

–

–

–

–

–

–

1.

Zmiany w przepisach podatkowych

–

–

3

88

–

–

2.

2.
III.

100

Sporządzenie bilansu za rok obrotowy

–

–

2

45

–

–

Ogółem

4

85

13

265

1

20
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Realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
l Projekt pt. ,,Powiedz STOP bezrobociu”.
W okresie od 02.11.2006 r. do 30.06.2007 r. Oddział PTE zrealizował projekt
pt. ,,Powiedz STOP bezrobociu”, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 1.5: Promocja aktywnej polityki społecznej
poprzez wspieranie grup szczególnego ryzyka, schemat a: Wspieranie osób z grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 142 695,41 zł (wkład własny
PTE 1426,95 zł.).
Uczestnikami projektu były osoby: długotrwale bezrobotne (powyżej 24 miesięcy nieprzerwalnie od momentu poprzedniej rejestracji), zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy lub długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych lub niepieniężnych)
Beneficjenci ostateczni projektu (20 osób) uczestniczyli w cyklu następujących
szkoleń:
l kurs ,,Profesjonalny sprzedawca” – 100 godz.
l kurs języka angielskiego – 54 godz.
l warsztaty p.t. ,,Autoprezentacja w poszukiwaniu pracy” – 20 godz.
l kurs komputerowym (podstawy obsługi komputera, fakturowanie, obsługa magazynu) – 50 godz.
l kurs obsługi kas fiskalnych + minimum sanitarne – 20 godz.
Dla uczestników było również prowadzone indywidualne wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy oraz indywidualna pomoc przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych i w poszukiwaniu pracy.
Uczestnicy otrzymali także wsparcie towarzyszące: refundację kosztów dojazdu
na miejsce realizacji projektu oraz dodatek szkoleniowy.
l W grudniu 2007 roku w ramach Programu Operacyjnego: Kapitał Ludzki,
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – opracowano
projekt:
1. ,,Druga młodość – podnoszenie kwalifikacji osób powyżej 45 roku życia” –
Planowany okres realizacji: od 01.07.2008 do 31.03.2009 r.
Działanie 8.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
1. ,,I ja mówię po angielsku – podnoszenie kwalifikacji mieszkańców obszarów
wiejskich”
Planowany okres realizacji: 01.04.2008 – 31.12.2008

Współdziałanie i kontakty
Przedstawiciele Zarządu PTE oraz pracownicy Oddziału uczestniczyli :
– w Targach Pracy i Przedsiębiorczości w Zabrzu – w dniu 19.04.2007 r.
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– w VIII Gliwickich Targach Pracy ,,Wiosna 2007” – w dniu 23.05.2007 r.
Na targach pracy promujemy Oddział poprzez udostępnianie ulotek informujących o działalności PTE.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Gliwicach za 2007 rok
Lp.

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

1

2006

2007

Konferencje

a) liczba
–
1
b) uczestnicy
–
27
Seminaria
a) liczba
–
–
b) uczestnicy
–
–
Szkolenia i kursy
a) liczba
23
17
b) uczestnicy
391
350
Odczyty i prelekcje
a) liczba
1
6
b) uczestnicy
100
159
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
–
–
b) nakład
–
–
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
–
7
b) uczestnicy
–
7
Ekspertyzy
a) liczba
–
–
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
–
–
przy Oddziale
b) liczba uczestników
–
–
c) liczba absolwentów
–
–
Inne (nie uwzględnione powyżej). Zrealizowano realizację projektu z EFS i budżetu
państwa pt. ,,Powiedz stop bezrobociu’’

2
3
4
5

6

Struktura organizacyjna Oddziału – Członkowie
Lp.

102

Wyszczególnienie

2006

1

Koła

11

11

2

Kluby

1

1

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne (

4

4

5

Członkowie

300
2

243
-

a) zwyczajni
b) wspierający

2007

8.

Oddział PTE w Katowicach
I. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
1. Seminaria (statutowe)

l 18. 01. 2007 r. w Sali Rady Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach odbyła się III sesja naukowa z cyklu konferencyjnego ,,NOWE KONCEPCJE
MARKETINGU A NAJLEPSZE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA” zorganizowana wspólnie z Katedrą Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na której prelekcję nt. ,,Nowe modele biznesu a ich niektóre implikacje dla praktyk zarządzania marketingowego liderów sektora odzieżowego (ZARA, H & M)” wygłosiła dr Katarzyna RUPIK. W sesji uczestniczyły 22 osoby.
l 15. 03. 2007 r. w Domu Ekonomisty odbyła się IV sesja naukowa z cyklu konferencyjnego ,,NOWE KONCEPCJE MARKETINGU A NAJLEPSZE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA” zorganizowana wspólnie z Katedrą Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na której Pani dr Izabela SZTANGRET wygłosiła prelekcję pt. ,,Marketing lateralny i symultaniczny w praktykach marketingowych producenta produktów komputerowych” oraz Pani dr Joanna WIECHOCZEK pt. ,,Marketing lateralny i symultaniczny w planowaniu nowych produktów”
W spotkaniu uczestniczyło 15 osób.
l 19.12.2007 r. w Domu Ekonomisty odbyło się seminarium naukowe pt.
,,OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE INDYWIDUALNE W POLSCE”.
Wystąpienia wprowadzające do dyskusji przedstawili autorzy referatów publikacji
zwartej, wydanej przez Oddział PTE w 2007 roku przy wsparciu finansowych PKO
BP S.A:
1. prof. AE dr hab. Janina HARASIM pt. ,,Teoretyczne aspekty gromadzenia i inwestowania nadwyżek finansowych przez gospodarstwa domowe”
2. mgr Ewa WÓJCIK pt. ,,Zmiany w poziomie i strukturze oszczędności w Polsce w
świetle badań empirycznych”
3. dr Joanna CICHORSKA pt. ,,Tradycyjne i nowe formy lokowania oszczędności w
bankach i instytucjach parabankowych”
4. dr Witold GRADOŃ pt. ,,Indywidualne i zbiorowe inwestowanie w papiery wartościowe”
5. mgr Agnieszka WIKTOROWICZ pt. ,,Inwestowanie w nieruchomości i inne aktywa rzeczowe”
6. dr Bożena FRĄCZEK pt. ,,Ocena atrakcyjności poszczególnych form oszczędzania i inwestowania”
Wszyscy uczestnicy seminarium – w ilości 50 – osób otrzymali wydaną przez PTE
O/Katowice publikację pt. ,,Oszczędzanie i inwestowanie indywidualne w Polsce”
pod redakcją naukową Janiny Harasim.
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2. Odczyty Prelekcje
l 6. 01. 2007 r. w czasie trwania zawodów okręgowych XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla nauczycieli przygotowujących młodzież do olimpiady prelekcję pt.
,,Wczoraj i dziś Akademii Ekonomicznej w Katowicach – w 70 lecie powstania”
wygłosili dr Alojzy CZECH i mgr Teresa CHMIEL.
l W dniu 29 stycznia 2007 r. w Domu Ekonomisty w Katowicach odbyło się spotkanie
wspomnieniowe członków PTE – absolwentów Akademii Ekonomicznej z okazji obchodów 70-lecia istnienia tej Uczelni. Prelekcję na spotkaniu pt. ,,Wyższe Studium Nauk
Społeczno-Gospodarczych – Wyższa Szkoła Ekonomiczna – Akademia Ekonomiczna
1937 – 2007” wygłosił Pan dr Alojzy CZECH. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób.
l 5 grudnia 2007 r. odbył się odczyt dla członków PTE i nauczycieli pt.
,,Ekonomiczny i społeczny wymiar gospodarstwa domowego – wybrane aspekty”,
który wygłosiła Pani dr Urszula GRZEGA (Katedra Badań i Konsumpcji AE w Katowicach). W spotkaniu uczestniczyło 16 osób.

II. Współpraca z Zarządem Krajowym PTE oraz innymi instytucjami w
regionie
1. Współpraca z ZK PTE

l W dniu 02. 03. 2007r. Pan prof. dr hab. Leszek ŻABIŃSKI członek Zarządu PTE
O/Katowice uczestniczył w pracach Rady Naukowej PTE przy Zarządzie Krajowym PTE w Warszawie i Zespołu Sterującego III Sesji VIII Kongresu Ekonomistów
Polskich ,,Edukacja dla rozwoju – jakość kształcenia ekonomicznego” nt.
,,Dylematy kształcenia Ekonomicznego”.
l Ponadto prof. dr hab. Leszek ŻABIŃSKI aktywnie uczestniczył w pracach Kapituły Złotej Odznaki Honorowej PTE z Wieńcem.
l W dniu 02.05.2007r. Pan prof. dr hab. Leszek ŻABIŃSKI członek Zarządu PTE
O/Katowice uczestniczył w spotkaniu Rady Naukowej przy Zarządzie Krajowym
PTE w Warszawie.
l W dniu 10.10.2007r. Pan dr Alojzy CZECH Sekretarz Zarządu PTE O/Katowice uczestniczył w spotkaniu Komisji Historycznej przy Zarządzie Krajowym PTE w Warszawie.
l W dniu 17.10.2007r. Pani prof. dr hab. Gabriela ŁUKASIK – przewodnicząca Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach – uczestniczyła w spotkaniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przy Zarządzie Krajowym PTE w Warszawie.
l W dniu 29 – 30. 11. 2007 r. w Warszawie odbył się VIII Kongres Ekonomistów Polskich, w którym z ramienia PTE Oddział w Katowicach udział wzięli: Prezes Zarządu Pan prof. dr hab. Andrzej BARCZAK, sekretarz Zarządu Pan dr Alojzy
CZECH oraz członek Zarządu prof. dr hab. Leszek ŻABIŃŚKI.

2. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w regionie i kraju

l W dniu 10. 01. 2007 r. Pan dr Marek KASPEREK udzielił wywiadu dla Telewizji
Katowice. Magazynu ,,Aktualności” nt. ,,Inwestycje zagraniczne na Śląsku”.
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l W dniu 11. 01. 2007 r. przedstawiciele Oddziału PTE w Katowicach uczestniczyli w uroczystości z okazji Jubileuszu 70-lecia Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, która odbyła się w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.
l W dniu 15. 01. 2007 r. Pan prof. dr hab. Andrzej BARCZAK – Prezes Zarządu
PTE O/Katowice udzielił wywiadu nt. ,,Wejście Polski do strefy euro” dla programu
publicystycznego ,,Trudny Rynek ,, Telewizji Katowice.
l W dniu 05. 03. 2007 r. Pan prof. dr hab. Andrzej BARCZAK – Prezes Zarządu PTE
O/Katowice uczestniczył w programie publicystycznym ,,Trudny Rynek” Telewizji Katowice . Program poświęcony był trudnym problemom gospodarczym na Śląsku .
l Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Katowicach wraz z Katedrą Zarządzania Przedsiębiorstwem Akademii Ekonomicznej w Katowicach podjęło inicjatywę badawczą w ramach prowadzonych badań nt: ,,Controlling w sieciach wartości” , która ma włączyć się w nurt analiz zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. W tym celu wysłano do przedsiębiorstw działających na terenie woj.
śląskiego, posiadających podmioty zależne, bądź działających w strukturach wyczerpujących przesłanki organizacji sieciowych ankietę z prośbą o wypełnienie i
nawiązanie współpracy. Wyniki badań analizowane były przez prof. dr hab. Krystynę JĘDRALSKĄ oraz dr Pawła KOSINA i zostały opublikowane w formie artykułu pt: ,,Koordynacja zachowań w sieci wartości” w Biuletynie nr 4(34) Zarządu Krajowego PTE w październiku br.
l W dniu 17. 04. 2007 r. w konferencji nt: ,,Warto pracować w Polsce” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawcę Miesięcznika Gospodarczego ,,Nowy Przemysł” w dyskusji panelowej uczestniczył
prof. dr hab. Andrzej S. Barczak.
l W dniu 23. 04. 2007r. Pan dr Paweł KOSIŃ wiceprezes Zarządu Oddziału PTE udzielił wywiadu dla programu publicystycznego ,,Trudny Rynek” Telewizji Katowice nt. ,,Czy warto pracować w Polsce”.
l W dniu 11. 05. 2007 r. w Teatrze Śląskim im. ST. Wyspiańskiego w Katowicach
odbyła się uroczysta gala z okazji Święta Europy oraz wręczenia nagród i wyróżnień IX edycji konkursu ,,ŚLĄSKA NAGRODA JAKOŚCI” zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, w której uczestniczyli z ramienia Oddziału PTE: Prezes Zarządu prof. dr hab. Andrzej S. BARCZAK – członek Kapituły Śląskiej Nagrody Jakości.
l W dniu 17. 05. 2007r. Pan prof. dr hab. Andrzej S. BARCZAK Prezes Zarządu
PTE O/Katowice uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego w Warszawie pt. ,,Perspektywy i warunki wzrostu zatrudnienia i podniesienia jego jakości”.
l W dniu 14.06.2007 r. na zaproszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy katowicki Oddział PTE uczestniczył – wystawiając własne stoisko promocyjne – w Europejskich
Targach Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji. W targach, które odbywały się w
gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego uczestniczyło ok. 3.500 osób.
l W dniu 15. 06. 2007r. w konferencji pt. ,,Praca – ludzie – kapitał” – zorganizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w Bibliotece Śląskiej Pre-
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l

l

l

l

l

zes Zarządu Oddziału PTE Pan prof. dr hab. Andrzej S. BARCZAK reprezentował
Oddział PTE wygłaszając referat nt” ,,Swobodny przepływ osób w rozszerzonej
UE a lokalny rynek pracy? Zadania i wyzwania”
W dniu 19.06.2007r. odbyła się sesja informacyjna w ramach cyklu ,,Podatki w
twojej firmie” zorganizowana przez Izbę Skarbową w Katowicach oraz Regionalną
Izbę Gospodarczą w Katowicach. W wyżej wymienionej sesji uczestnikami z ramienia PTE byli: Dorota i Beata BARTECZEK.
W dniu 20.06.2007r. Pan prof. dr hab. Andrzej S. BARCZAK Prezes Zarządu PTE
O/Katowice udzielił wywiadu w programie publicystycznym Telewizji Katowice na
temat podróbek ubrań markowych.
W dniu 17.08.2007r. Pani Krystyna WIECZOREK Dyrektor Biura Oddziału PTE w
Katowicach uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy pt. ,,Europejski Fundusz Społeczny – perspektywa 20072013 szansą na rozwój zasobów ludzkich w regionie” .
W dniu 18.09.2007r. Pan dr Andrzej CZARNIK z ramienia Oddziału PTE w Katowicach uczestniczył w konferencji pt. ,,Nowoczesna infrastruktura – klucz
dla rozwoju gospodarczego Śląska” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawcę Miesięcznika Gospodarczego
,,Nowy Przemysł.
W dniu 1.10.2007r. Pan prof. dr hab. Andrzej BARCZAK uczestniczył w posiedzeniu Kapituły, inauguracyjnym X edycję Śląskiej Nagrody Jakości.

III. Działalność szkoleniowa
Centrum Szkoleń i Studiów PTE w Katowicach prowadziło działalność szkoleniową o charakterze ogólnoekonomicznym, menedżerskim i specjalistycznym, a także informacyjno-instrukcyjnym z aktualnej problematyki gospodarczej i prawnej.
Działalność edukacyjną prowadzono w następujących formach: szkolenia
otwarte oraz szkolenia dla całych grup na zlecenie zakładów pracy oraz Powiatowych Urzędów Pracy wg indywidualnych potrzeb i życzeń zleceniodawców.
Tematyka szkoleń obejmowała m. innymi:
– Rachunkowość Jednostek Gospodarczych
– Księga przychodów i rozchodów
– Postępowanie zabezpieczające w świetle ustawy ordynacja podatkowa oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
– Zmiany w podatkach w 2007 roku
– VAT w 2007 roku
– Środki egzekucyjne w ramach egzekucji pieniężnej, środki ochrony praw zobowiązanego w toku postępowania egzekucyjnego, instrukcja zbiegu egzekucji, instrukcja wyjawienia majątku, koszty egzekucyjne. Sprzedaż egzekucyjna.
– BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz kierujących pracownikami
– Administrowanie zakładowym Funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach
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sfery finansów publicznych
– Rachunkowość i sprawozdawczość
– Kurs kasjera walutowo-złotówkowego
– Analiza finansowa przedsiębiorcy
– Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych PLN i EURO
– Finanse publiczne
– Prowadzenie ewidencji i rozliczania środków unijnych
Kontynuowana była współpraca z Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie organizacji Studiów Podyplomowych (wg umowy
najmu sal wykładowych) na kierunkach: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zamówienia Publiczne, Zarządzanie Projektami Europejskimi, Rachunkowość. Realizowanych było 8 grup studiów podyplomowych (w tym 4 grupy w ramach realizacji projektu przez AE współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W studiach uczestniczyło 280 osób. W grudniu br. zakończyła zajęcia ostatnia z 8
realizowanych grup studiów podyplomowych. Łącznie w roku sprawozdawczym
studia ukończyło 245 absolwentów.
Razem w okresie od 1. 01. 2007 do 31. 12. 2007 roku w różnych formach szkoleniowych (podyplomowych, kursowych, seminaryjnych) uczestniczyło 970 słuchaczy.
W okresie sprawozdawczym wysłano ok. 4000 ofert szkoleniowych (adresowych
i bezadresowych), pocztą elektroniczną, faksem oraz na bieżąco ogłaszamy się na
naszej stronie internetowej.

IV. Ekspertyzy, opinie, analizy
W okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało 13 ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych w ramach których wykonano następujące opracowania:
l wyceny wartości rynkowej udziałów
l wyceny nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej
l opracowanie analizy – restrukturyzacja zatrudnienia. Etap I – Diagnoza.
l wyceny nieruchomości gruntowej
l wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość godziwą wskazanych składników rzeczowego majątku trwałego
l wykonanie analizy skutków potencjalnych zmian wartości kapitału związanych z transakcją wymiany składników infrastruktury sieci wodno- kanalizacyjnej
l analizy efektów ekonomicznych skutków zmian w określaniu wysokości marży zysku przyjętego w umowie oraz ich wpływu na wysokość dopłat taryfowych
l wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości
l wykonanie aktualizacji parametrów wyceny Spółki z o.o.
l Elementy analizy uwarunkowań oraz koncepcji prawno-organizacyjnej dla realizacji I etapu programu wykorzystania energii geotermalnej w wybranych
obszarach woj. śląskiego.
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V. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
1. XX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

l Dnia 6 stycznia 2007 r. o godz. 11.00 w Auli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ,,WOM” w Katowicach do zawodów okręgowych XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przystąpiło 67 uczniów z 21 szkół z województwa śląskiego.
l Na podstawie kwalifikacji jury Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach finalistami XX OWE zostało 8 uczniów reprezentujących 8 szkół. Byli to:
1. Iwona PECIAK – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Jaworznie
2. Zuzanna OLSZEWSKA – Zespół Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu
3. Bartosz MALINOWSKI – V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Białej
4. Joanna MALINOWSKA – Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.
5. Karolina KORUSIEWICZ – Zespół Szkół Ekonomicznych w Katowicach
6. Mirela BALLA – Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu
7. Maciej ŻAK – I Liceum Ogólnokształcące im. J. Smolenia w Bytomiu
8. Ewelina TATUŚ – Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
Decyzją Jury Komitetu Głównego XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej do finałów zakwalifikowali się:
1. Zuzanna OLSZEWSKA z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu
2. Bartosz MALINOWSKI z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Białej
l W dniach 24 – 25 marca 2007 roku w Jachrance k/Warszawy odbyły się zawody centralne XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Laureatami zawodów centralnych z okręgu śląskiego zostali:
1. Bartosz MALINOWSKI (14 miejsce)
2. Zuzanna OLSZEWSKA (16 miejsce)
l W dniu 13 czerwca 2007 roku w Domu Ekonomisty PTE w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące 20 Olimpiad Wiedzy Ekonomicznej oraz XX Olimpiadę, połączone z posiedzeniem Zarządu PTE, na które
zaproszono, sponsorów, laureatów zawodów centralnych oraz finalistów poprzednich olimpiad a także opiekunów przygotowujących młodzież do Olimpiad.
W spotkaniu uczestniczyli między innymi: przedstawiciele Akademii Ekonomicznej w Katowicach prorektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach prof. dr
hab. Andrzej PIOSIK, prof. dr hab. Józef BIOLIK oraz Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej S. BARCZAK, sponsorzy nagród oraz członkowie Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach.
Laureatom zawodów centralnych oraz i ich opiekunom wręczono nagrody i upominki ufundowane przez Zarząd Oddziału PTE oraz sponsorów.
Z inicjatywy Zarządu Oddziału PTE w Katowicach Członkom Komitetu Okręgowego OWE przyznano ,,Medale Komisji Edukacji Narodowej” a zasłużonym nauczycielom wręczono Srebrne Odznaki Honorowe PTE.
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2. XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

l Na początku września 2007 roku przygotowano i wysłano Informatory do ok. 400 szkół
województwa śląskiego zapraszające do udziału w XXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej na rok szkolny 2007/2008. Hasłem przewodnim XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej było ,,Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno ekonomiczny” .
l 5 listopada 2007 r. o godz. 9°° w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całej
Polski rozpoczął się I etap (szkolny) XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Z okręgu śląskiego do zawodów przystąpiło 956 uczniów z 84 szkół.
l 28 listopada 2007 r. Jury XXI OWE po sprawdzeniu prac wytypowało 97 uczniów
z 43 szkół do II etapu (okręgowego).

VI. Działalność wydawnicza
Nakładem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Katowicach ukazała się w grudniu 2008 publikacja (ISBN 978-83-9028566-8-9) wydana w ramach
działalności statutowej w ilości 160 egz. pt. ,,OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE
INDYWIDUALNE W POLSCE” pod redakcją naukową Prof. AE dr hab. Janiny Harasim. Wydawnictwo powstało dzięki wsparciu PKO BP S.A.
Książka przekazana została nieodpłatnie do:
– Biblioteki Narodowej
– Biblioteki Śląskiej
– bibliotek polskich uczelni ekonomicznych
– bibliotek szkolnych – szkół ponadgimnazjalnych w woj. śląskim współpracujących
z Towarzystwem
– działaczy katowickiego Oddziału PTE
– firm i instytucji wspierających działalność katowickiego Oddziału PTE
– uczestników seminarium naukowego organizowanego przez Oddział PTE

VII. Praca organów statutowych Oddziału
1. Zebrania Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej

l 20 marca 2007 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Katowicach, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe z działalności Oddziału PTE w Katowicach za rok 2006. Omówiono
również działalność Oddziału za okres od 1.01.2007 do 20.03.2007r.
l 29 marca 2007 r. – zebranie Zarządu Oddziału PTE w Katowicach, na którym Zarząd podjął uchwały w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Oddziału za rok 2006
(merytoryczne i finansowe),
– świadczenia Oddziału PTE na cele statutowe Towarzystwa
Przedstawiono i omówiono Ramowy Plan Pracy Oddziału na rok 2007.
l 13 czerwca 2007 r. – w Domu Ekonomisty PTE w Katowicach odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu PTE połączone z spotkaniem podsumowującym 20 Olimpiad Wiedzy Ekonomicznej oraz XX Olimpiadę, na które zaproszono, sponso-
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rów, laureatów zawodów centralnych oraz finalistów poprzednich olimpiad a także opiekunów przygotowujących młodzież do Olimpiad.
W spotkaniu uczestniczyli między innymi: przedstawiciele Akademii Ekonomicznej w Katowicach prorektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach prof. dr
hab. Andrzej PIOSIK, prof. dr hab. Józef BIOLIK oraz prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej S. BARCZAK, sponsorzy nagród oraz członkowie Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach.
Program spotkania obejmował m.in.
– wystąpienia merytoryczne
– wystąpienia byłych uczestników Olimpiad
– wręczenie laureatom XX OWE i ich nauczycielom nagród
– przekazanie pisma przedstawicielowi władz AE o laureatach XX. OWE
– wręczenie odznak honorowych PTE zasłużonym nauczycielom
– wyróżnienie upominkami działaczy Komitetu Okręgowego OWE
Zasłużonym nauczycielom – członkom PTE wręczono Srebrne Odznaki Honorowe PTE:
– Maria GAERTNER
– Bernadeta GAWRYOŁEK
– Małgorzata BAŁAZY-KUCZA
– Maria MARCZYK
– Krzysztof MIZERSKI
– Barbara NAWRAT
– Barbara NIEDZIÓŁKA
– Barbara STAROSTKA
– Halina STĘCHŁY
– Maria UHEREK
– Halina WITTEK
Z inicjatywy Zarządu Oddziału PTE w Katowicach przyznano ,,Medale Komisji
Edukacji Narodowej” Członkom Komitetu Okręgowego OWE:
– dr Czesławie FIJAŁKOWSKIEJ
– dr Jolancie INGRAM
– mgr inż. Iwonie WIEKIERA
l dnia 5 listopada 2007 roku odbyło się zebranie Zarządu PTE w Katowicach, na
którym m.in. omówiono:
– działalność statutową, szkoleniową , ekspercką i remontową Oddziału PTE w
Katowicach w okresie od 1.01. do 30.X.2007r
– prognozę zamknięcia roku 2007 i dalszą w świetle zmian struktury przychodów
Oddziału
– Zamierzenia:
a) seminarium i wydawnictwo PTE pt: ,,Oszczędzanie i inwestowanie indywidualne w Polsce”
b) uczestnictwo w VIII Kongresie Ekonomistów Polskich
c) odczyt nt: ,,gospodarstw domowych w wymiarze ekonomicznym i społecznym
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VIII. Stan organizacyjny Oddziału
1. Członkowie fizyczni
W roku sprawozdawczym stan członków fizycznych utrzymywał się na tym samym poziomie. Na koniec 2007 r. w Oddziale po kolejnych aktualizacjach stanu faktycznego członków fizycznych zarejestrowanych jest 140 osób.

2. Członkowie wspierający
Odnotowano nieznaczny spadek zainteresowania osób prawnych – podmiotów gospodarczych, które wspomagają działalność statutową Towarzystwa (jeżeli nie liczyć
darczyńców Olimpiady). Składka, o której wysokości decydują same podmioty, jest
bardzo zróżnicowana . Środki, które pozyskiwane są od członków wspierających w
pełni przeznaczane są na finansowanie kosztów działalności statutowej.

Struktura członkowska Oddziału – Członkowie
Lp.
1
2
3
4
5

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

2006
2
1
–
–
139
13

31.12.2007
2
1
–
–
140
10
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Katowicach
Lp.
1

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje
Seminaria, sympozja naukowe
Szkolenia i kursy

2
3

4
5

6

Studia Podyplomowe
Akademii Ekonomicznej
w Katowicach
Odczyty i prelekcje, spotkania
w tym Rada Praktyki Gospodarczej
Wydawnictwa i publikacje
Konsultacje i doradztwo (dla kadry
zarządzającej firm, samorządów
terytorialnych
Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale
Inne (nie uwzględnione powyżej)
a) Olimpiada Wiedzy Ekonomicznejuczestnicy

b) Targi Przedsiębiorczości, Pracy
i Edukacji organizowane przez WUP
Katowice z ilością odwiedzających stoisko
c) udział w programach lokalnych TVP
i Polskiego Radia
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2006
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
c) absolwenci
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) nakład
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
a) liczba szkół
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów

I etap
II etap
Finaliści

2007

–
–
3
70
21
424
13
452
172
10
154
–
–
4
39

–
–
3
87
28
725
8
280
245
2
31
1
160
5
46

8
–
–
–

13
–
–
–

1077
67
2
1

956
91
–
1

ok. 3.200

ok. 3.500

5

5

9.

Oddział w Kielcach PTE
Sprawozdanie s działalności merytorycznej w 2007 roku
Oddział wydał drukiem 1 monografię:
Gospodarka zasobami w rozwoju organizacji (III Edycja tematyczna)
Zarząd Oddziału w dalszym ciągu pracował nad doskonaleniem działalności statutowej. Rok 2007 był dla Oddziału stosunkowo trudny. Był to rok, w którym część
kolegów pracowała nad czynnym udziałem w VIII Kongresie Ekonomistów Polskich
29-30 listopada 2007 r.
W wydanej monografii na Kongresie pt. Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju, kilku członków naszego Oddziału zamieściło swoje artykuły (m.in. prof. Andrzej Szplit artykuł pt: Społeczna gospodarka rynkowa – sposób
gospodarowania czy utopia, oraz dr Artur Borcuch artykuł pt: Rola społeczeństwa
wirtualnego i pieniądza elektronicznego w rozwoju globalnej i cyfrowej gospodarki).
Oddział wydał wspólnie z Akademią Świętokrzyską 1 monografię. Prowadzono dla
uczniów i nauczycieli szkolenia poświęcone tematyce kolejnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Oddział prowadził również seminaria na aktualne tematy gospodarcze. Działalność ta spowodowała poprawę sytuacji finansowej Oddziału. Przedstawiciel Oddziału brał udział w organizowanym przez Zarząd Krajowy PTE seminarium
we Vlotho w Niemczech

Program ważniejszych zamierzeń w I półroczu 2007 r.
1.
2.
3.
4.

Seminaria poświęcone zarządzaniu zasobami ludzkimi
Organizowanie terenowych kół i kół młodych ekonomistów
Utworzenie wydawnictwa przy Oddziale
Zorganizowanie uroczystego zakończenia kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej
5. Prace organizatorskie w związku z możliwością korzystania ze środków unijnych
6. Przygotowanie do kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Kielcach
Lp.
1

Tabela A

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

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

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

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2006

2007

2
70
8
160
–
–
–
–
1
150
–
–
–
–
–
–
–

1
50
2
40
–
–
–
–
1
150
–
–
–
–
–
–
–

Tabela B
2006

2007

1

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

–

–

5

Członkowie

100
10

50
10
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Wyszczególnienie

a) zwyczajni
b) wspierający

10.

Oddział PTE w Koszalinie
I. Sprawy organizacyjne
Liczba członków Oddziału zwiększyła się w 2007 roku o 8 osób, osiągając stan
na koniec roku – 90 członków zwyczajnych. Oddział umocnił swoją pozycję w środowisku pracowników nauki, pozyskując nowych członków spośród pracowników
Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, największej uczelni wyższej na Pomorzu Środkowym.
Zarząd Oddziału odbył w ciągu roku 5 posiedzeń, których przedmiotem było
m.in.:
– kierunki działalności merytorycznej Oddziału w 2007 roku,
– współpraca z Fundacją Nauka dla Środowiska w realizacji programu ,,Działaj lokalnie”,
– współpraca z Instytutem Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Uniwersytetu Szczecińskiego w prowadzeniu szkoleń dla rolników, finansowanych z środków Unii Europejskiej,
– zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Oddziału i sprawozdania z
działalności Oddziału w 2006 roku,
– warunki wynajmu pomieszczeń w Domu Ekonomisty na prowadzenie działalności gospodarczej przez firmy zewnętrzne,
– organizacja XII edycji Konkursu na prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny
nauk ekonomicznych dotyczące Pomorza Środkowego, w tym powołanie jury
konkursu,
– upowszechnienie założeń i uczestnictwo przedstawicieli Oddziału w VIII Krajowym Kongresie Ekonomistów Polskich.
Komisja Rewizyjna Oddziału odbyła w ciągu roku 1 posiedzenie, na którym poddała analizie sprawozdanie finansowe Oddziału za rok 2006. Przewodnicząca komisji Rewizyjnej uczestniczyła w posiedzeniach Zarządu Oddziału, a jej członkowie
w pracach komisji inwentaryzacyjnej i innych pracach bieżących.

II. Czwartkowe spotkania ,,U ekonomistów”
Oddział kontynuował w 2007 roku organizowanie systematycznych spotkań
czwartkowych członków Towarzystwa i sympatyków PTE poświęconych prezentacji
osiągnięć, doświadczeń miejscowego środowiska ekonomicznego i aktualnych problemów społeczno ekonomicznych regionu i kraju. Tematyka tych spotkań obejmowała w 2007 roku następujące zagadnienia:
– Aktywność społeczna a zrównoważony rozwój – przedsięwzięcia podejmowane
przez Fundację Nauka dla Środowiska;
– Czy supermarkety są potrzebne ? Rozwój sieci sklepów wielkoprzemysłowych
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w Polsce i w regionie;
– Szanse i zagrożenia rozwoju Polski – relacja z VIII Kongresu Ekonomistów Polskich;

III. Konkurs na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych
Kontynuując ideę corocznego konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych, dotyczące Pomorza Środkowego, Oddział zamknął w 2007 roku kolejną, XII edycję konkursu obejmującej prace obronione w roku akademickim 2006/2007. W 2007 roku zgłoszone zostały na konkurs 23
prace licencjackie i magisterskie, obronione na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej i na Wydziale Administracji Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, a także na Wydziale Zamiejscowym w Kołobrzegu Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łodzi. Konkurs jest otwarty dla studentów wszystkich
uczelni, o ile przygotowywane przez studentów prace podejmują problemy ekonomiczne i społeczne Pomorza Środkowego. W 2007 roku idea konkursu upowszechniła się poza terenem Pomorza Środkowego – po raz pierwszy na konkurs zgłoszone zostały także prace obronione na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jury konkursu przewodniczył prof. dr hab. Zdzisław Zdrojewski. Oddział uhonorował 4 laureatów konkursu nagrodami pieniężnymi
na łączną sumę 2 tys. zł i 2 laureatów wyróżnił dyplomami. Okolicznościowe dyplomy zostały także wręczone promotorom wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych
prac. Nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane z przekazanych przez
Zarząd Krajowy środków pochodzących z wpłat 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Ogłaszany co roku konkurs przyczynia się do podnoszenia poziomu merytorycznego
prac dyplomowych, przygotowywanych przez studentów wyższych uczelni, i pobudza zainteresowanie zarówno studentów, jak i pracowników nauki, problemami ekonomicznymi
Pomorza Środkowego. Coraz częściej stają się one przedmiotem prac badawczych, podejmowanych także w uczelniach zlokalizowanych poza Pomorzem Środkowym.

IV. Działalność gospodarcza
W ramach własnej działalności gospodarczej Oddział zrealizował w 2007 roku tylko jedno zlecenie firmy zewnętrznej na przeprowadzenie inwentaryzacji magazynów
handlowych. Prace te wykonali członkowie PTE stale współpracujący z Oddziałem.

V. Wyniki finansowe
Działalność w 2007 roku Oddział zamknął zyskiem w kwocie 8,2 tys. zł, uzyskanym głównie z przychodów za wynajem pomieszczeń w Domu Ekonomisty na prowadzenie działalności gospodarczej przez firmę zewnętrzną oraz sali konferencyjnej – na szkolenia prowadzone przez Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych Uniwersytetu Szczecińskiego. Istotne znaczenie miało również wsparcie finansowe konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk
ekonomicznych przez Zarząd Krajowy.
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Uzyskane przychody i dodatni wynik działalności pozwoliły pokryć bieżące koszty
utrzymania Domu Ekonomisty i działalności statutowej oraz uregulować zaległe zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta i z tytułu składek ubezpieczeniowych wobec ZUS, a także na częściowe uregulowanie zaległych
zobowiązań pracowniczych. Od połowy 2006 roku Oddział nie zatrudnia pracowników etatowych, wszystkie czynności organizacyjne wykonywane są społecznie
przez członków Zarządu Oddziału i członków Towarzystwa.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Koszalinie
Lp.
Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
1

Konferencje
Seminaria
Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

2006

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

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Tabela A
2007

–
–
–
–
–
–
5
120
1
150
–
–

–
–
–
–
–
–
2
50
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Tabela B
2005

2006

1

Koła

Wyszczególnienie

1

1

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne – Komisje

2

2

5

Członkowie

82
–

90
–

a) zwyczajni
b) wspierający
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11.

Oddział PTE w Krakowie
Podstawowymi formami działalności statutowej Oddziału w okresie sprawozdawczym były: odczyty publiczne, kursy i seminaria szkoleniowe, organizacja na terenie
województwa małopolskiego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz wydawnictwa.
1. Odczyty publiczne. Wygłoszony został 1 odczyt o następującej tematyce:
l “Gospodarstwa domowe w procesie transformacji systemowej w Polsce” (24 marca) – dr Artur Pollok (prezes Zarządu Oddziału, Akademia Ekonomiczna w Krakowie);
2. Kursy oraz seminaria szkoleniowe. Oddział kontynuował coraz trudniejszą w
tym zakresie działalność. Na rynku szkoleń występuje coraz większa konkurencja, a tworzone rozwiązania organizacyjne w poszczególnych przedsiębiorstwach
(m.in. wewnętrzne systemy szkoleń) w znacznym stopniu ograniczają zainteresowanie ofertą kursowo-szkoleniową Oddziału. W okresie sprawozdawczym Oddział zorganizował 17 kursów nt. ,,Kasjer kas złotowo-walutowych” oraz 7 seminariów nt.: ,,Rozpoznawanie autentyczności krajowych znaków pieniężnych i program przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy”, ,,Pieniądze polskie i zagraniczne – zasady bezpiecznego obrotu pieniężnego. Program przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Elementy prawa dewizowego. Gospodarka kasowa”. Tą
formą działalności Oddziału objęto łącznie 264 osoby (235 uczestników kursów
oraz 29 uczestników seminariów).
3. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Na Oddziale spoczywa organizacyjna odpowiedzialność za przebieg zawodów I i II stopnia (szkolnych oraz okręgowych) tej
Olimpiady. W 2007 roku zakończono XX jej edycję pod hasłem ,,Kapitał ludzki i
innowacyjność w gospodarce polskiej” oraz przeprowadzono zawody I stopnia
(szkolne) XXI edycji pod hasłem ,,Gospodarstwo domowe – wymiar społecznoekonomiczny”. Do udziału w zawodach III stopnia (centralnych) XX edycji Olimpiady z okręgu krakowskiego zostało zakwalifikowanych przez Komitet Główny
Olimpiady 6 osób: Anna Andrzejewicz (III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Tarnowie), Maciej Byszkiewicz (III Liceum Ogólnokształcące im. A.
Mickiewicza w Tarnowie), Przemysław Gotfryd (I Liceum Ogólnokształcące im. B.
Nowodworskiego w Krakowie), Paweł Kozak (Zespół Szkół Zawodowych im. E.
Dembowskiego w Wieliczce), Krzysztof Nowak (V Liceum Ogólnokształcące im.
A. Witkowskiego w Krakowie) oraz Agnieszka Trojanowska (Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. I. Daszyńskiego w Krakowie). Anna Andrzejewicz oraz Maciej
Byszkiewicz zostali laureatami Olimpiady, zaś pozostali uzyskali tytuł finalisty. W
zawodach I stopnia (szkolnych) XXI edycji Olimpiady wzięło natomiast udział
1024 uczniów wywodzących się z 65 szkół ponadgimnazjalnych województwa
małopolskiego. Spośród tych uczestników 120 zostało zakwalifikowanych przez
Komitet Okręgowy Olimpiady w Krakowie do zawodów II stopnia (okręgowych),
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zaplanowanych na dzień 5 stycznia 2008 roku. W ruch olimpijski z Oddziału w
szczególny sposób zaangażowane są następujące osoby: prof. dr hab. Leszek
Kałkowski (przewodniczący jury zawodów III stopnia – centralnych), dr Artur Pollok (wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady oraz juror zawodów III
stopnia – centralnych), mgr Grzegorz Wałęga (sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiad), prof. dr hab. Aleksandra Lityńska (przewodnicząca krakowskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady), dr Czesława Pilarska (sekretarz tegoż Komitetu Okręgowego) oraz dr Elżbieta Maciejowska (przewodnicząca jury zawodów II stopnia – okręgowych w Krakowie).
4. Wydawnictwa. Staraniem Oddziału ukazały się 3 publikacje, tj. Zeszyty Naukowe
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (Kraków), nr 5 – nakład 120 egz., książka autorstwa ks. Mieczysława Malińskiego pt. I Ty jesteś biznesmenem (wydanie
VI rozszerzone) – nakład 2200 egz. oraz książka pt. Zbiór zadań z podstaw rachunkowości autorstwa Katarzyny Kluski i Bartłomieja Wrony – nakład 2020 egz.
Stan organizacyjny Oddziału na dzień 31 grudnia 2007 roku obejmował: 270
członków zwyczajnych oraz 1 członka wspierającego (AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA w Warszawie). Członkowie zwyczajni zrzeszeni byli w 10 następujących Kołach:
l przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie,
l przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
l przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
l przy Akademii Rolniczej w Krakowie,
l Młodych Pracowników Nauki przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
l przy Zespole Szkół Zawodowych w Wieliczce,
l Studenckim przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
l Studenckim przy Akademii Rolniczej w Krakowie,
l Forum Młodych Ekonomistów,
l Młodych Ekonomistów przy Powiatowym Zespole nr 4 Szkół EkonomicznoGastronomicznych w Oświęcimiu.
Zarząd Oddziału odbył 2 posiedzenia (w dniach: 11 czerwca, 17 grudnia), zaś
Prezydium Zarządu Oddziału – 4 posiedzenia (w dniach: 23 stycznia, 11 czerwca,
22 października oraz 17 grudnia).
Wykaz uchwał podjętych przez Zarząd Oddziału w 2007 roku:
l uchwała nr 8/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto Oddziału za 2006 rok,
l uchwała nr 9/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia w poczet
członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
l uchwała nr 10/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany nazwy kół Towarzystwa,
l uchwała nr 11/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia w poczet
członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Sytuacja finansowa Oddziału w 2007 przedstawiała się bardzo niekorzystnie. Nie
udało się znaleźć nowych źródeł przychodów, a dotychczasowe źródła w większości przypadków (tj. z wyjątkiem opłat z tytułu składek członkowskich) przyniosły
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mniejsze kwoty przychodów niż w roku poprzednim. Tendencja ta utrzymuje się niestety już od 2001 roku (pomijając 2003 rok, w którym dodatni wynik finansowy był
wyłącznie rezultatem sprzedaży udziałów Oddziału w Małopolskim Centrum Edukacji Ekonomicznej Sp. z o.o. w Krakowie).
Podstawowe informacje o kształtowaniu się przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego w 2007 roku (w porównaniu z 2006 rokiem) przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1 Finansowanie działalności Oddziału w latach 2006 i 2007
(w złotych, według stanu w dniu 31 grudnia danego roku)
Wyszczególnienie

1.
2.
3.

4.
5.

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

2007a

2006

Dynamika
(rok poprzedni
= 100)

1 443,69

424,62

29,41

13 047,39
160 364,49

10 036,44
127 757,43

76,92
79,67

122
1
36
163
-3

103
1
22
153
-25

460,00
440,00
464,49
563,42
198,93

360,00
745,00
652,43
462,67
705,24

84,40
121,18
62,12
93,82
803,56

a Pozycje 3-5 – przewidywane wykonanie.

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Krakowie
Lp.
1

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

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
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Tabela A
2006

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

–
–
5
32
21
278
2
56
1
120
–
–
1
–
–
–
–

2007
–
–
7
29
17
235
1
45
3
3340
–
–
–
–
–
–
–

Oddział PTE w Krakowie
Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Tabela B

Wyszczególnienie

2006

2007

1

Koła

10

10

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

–

–

5

Członkowie

250
1

270
1

a) zwyczajni
b) wspierający
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Działalność statutowa i organizacyjna
Struktura organizacyjna Oddziału wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiała się następująco:
Lp.

Wyszczególnienie

2006

2007

10

10

1

Koła

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

–

–

352
1

302
1

Najliczniejsze koła działały przy:
KGHM PM SA o/Huta Miedzi ,,Głogów” 120 członków
KGHM PM SA o/Huta Miedzi ,,Legnica”
48 członków
Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi
36 członków
Zespole Szkól Ekonomicznych w Głogowie 24 członków
Koła te prowadziły również aktywną działalność merytoryczną i szkoleniową.
W listopadzie 2007 roku, koło przy Hucie Miedzi Głogów, wychodząc naprzeciw
wewnętrznym potrzebom firmy, przy której działa – zorganizowało seminarium na temat ,,Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne dla służb technicznych” w którym uczestniczyło 75 pracowników wywodzących się spośród kadry ekonomicznej i
technicznej.
Seminarium prowadził uznany specjalista z tego zakresu mgr Witold Bojanowski.

Działalność statutowa – posiedzenia Zarządu i Prezydium Oddziału
W okresie sprawozdawczym 2007 roku Zarząd Oddziału odbył 2 posiedzenia.
Tematem posiedzeń Oddziału obok statutowych spraw proceduralnych były między innymi następujące zagadnienia:
– Sprawozdanie z działalności Oddziału za 2006 rok,
– Plan pracy Zarządu na 2007 rok,
– Prezentacja pracy kół,
– Informacja o stanie realizacji projektu szkoleniowego realizowanego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Rozwój Zasobów Ludzkich”,
– Efektywność realizowanych szkoleń.

122

Oddział PTE w Legnicy
Działalność merytoryczna Oddziału w 2007 roku
Lp.
1

Tabela A

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

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

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

2006

2007

2
57
12
476
2
62
5
380
1
40
–
–
–
–
–
–
–

–
–
10
266
24
628
–
–

–
–
–
–
–
–
–

123

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2007 roku
Tematyka konferencji, seminariów, szkoleń, ilość i liczba uczestników
Lp.

Temat
Seminaria
Problematyka podatkowa
Prrawo pracy
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu
i rad nadzorczych spółek kapitałowych
Ceny transferowe
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
dla służb technicznych
Zzmknięcie roku 2007
Razem
Szkolenia kursy
Podatrk dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy bieżący i odroczony
Ubezpieczenia społeczne
Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym
Różnice kursowe
Nowoczesne systemy wynagradzania
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Umowy gospodarcze w obrocie międzynarodowym
Podatek od towarów i usług VAT
Podatek dochodowy od osób prawnych w orzecznictwie
sądowym oraz interpretacjach organów podatkowych
Razem
Ogółem

Ilość
szkoleń

Ilość
uczestników

3
2
1

54
70
13

1
1

9
22

1
1
10

75
23
266

1
1
1
1
1
4
8
1
3

28
21
29
17
18
119
240
22
67

3
24
34

67
628
894

W organizowanym w listopadzie 2007 roku VIII Kongresie Ekonomistów Polskich,
wystąpiła Nadine Bednarz – członek Zarządu naszego Oddziału – z referatem na temat: ,,Wpływ edukacji na kształtowanie kapitału ludzkiego i rozwój regionu”.
W 2007 roku Oddział nasz zmagał się z istotnymi bieżącymi trudnościami finansowymi, będącymi następstwem obecnej sytuacji na rynku szkoleń komercyjnych a
także skutków działania konkurencyjnych cenowo szkoleń dofinansowywanych z
funduszy unijnych.
Istniejące uwarunkowania znacznie ograniczyły możliwości pozyskiwania środków na utrzymanie naszego Oddziału. Organizowane przez nas projekty szkoleniowe miały niską efektywność lub nie dochodziły do skutku z powodu dumpingowych
cen konkurencji.
Utrzymywanie się tego stanu od 2006 roku, miało bezpośredni wpływ na powstanie niekorzystnej bieżącej sytuacji finansowej Oddziału.
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Oddział PTE w Lublinie
W skład Zarządu Oddziału wchodzą następujące osoby:
dr Józef Łobocki – prezes
dr Marek Angowski – wiceprezes
dr Ryszard Bączek – wiceprezes
prof. dr hab. Jan Zalewa – wiceprezes
mgr Helena Mazurek – sekretarz
W ramach Oddziału merytoryczną działalność statutową realizowały dwa podmioty:
Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego PTE Sp. z o.o. w Lublinie oraz
Zakład Ekspertyz Gospodarczych ,,PETEX” Sp. z o.o. w Lublinie.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego
PTE Sp. z o.o. w Lublinie za rok 2007.
Marek Kowalczyk – prezes
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie w roku kalendarzowym 2007 organizowało szkolenia dokształcające dla pracowników wszystkich szczebli reprezentujących firmy i przedsiębiorstwa różnych branż, zarówno jednodniowe w Lublinie oraz kilkudniowe w Zakopanem, Karpaczu, i Kazimierzu Dolnym oraz szkolenia zamknięte dla Miejskiego
Urzędu Pracy w Lublinie, Łódzkiego Zakładu Energetycznego, Konfederacji Pracodawców Polskich w Warszawie, Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach , PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Lublinie. Izby Celne Biała Podlaska, Zamość, Chełm,
Lublin, Central Audit w Warszawie, Narodowy Bank Polski w Lublinie.
Tematykę organizowanych szkoleń starano się maksymalnie rozszerzyć, tak aby
z oferty naszej firmy mogło skorzystać jak najwięcej słuchaczy dlatego w naszej ofercie pojawiły się szkolenia z zakresu:
– Podatki i Rachunkowość
– Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
– Zarządzanie Finansami Firmy
– Ocena opłacalności inwestycji
– Rachunkowość Zarządcza – Kontrola Kosztów
– Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Firmie
– Windykacja należności
– Ubezpieczenia
– Prawo Pracy – Zarządzanie Kadrami
– Prawo Spółek Kapitałowych
– Inwentaryzacja
– Ochrona Środowiska
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– Negocjacje w biznesie
– Rozwiązywanie konfliktów w grupie
– Zadania Asystenckie – Profesjonalny Sekretariat
– Logistyka
– Zarządzanie łańcuchem dostaw
– Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
– Gospodarka magazynowa
Poniżej – szczegółowe zestawienie organizowanych szkoleń.

Przedmiot działania
W ciągu 2007 r. zajmowaliśmy się organizacją szkoleń otwartych i zamkniętych. W
ofercie zaprojektowano również doradztwo lecz w tym zakresie nie pojawili się kontrahenci.
a) w ciągu 2007 roku zrealizowano 29 szkoleń zamkniętych.
b) w ciągu 2007 roku zrealizowano 68 szkoleń otwartych,
w tym:
– w Lublinie – 31
– poza Lublinem – 37
c) ogółem wywołano 130 szkoleń
d) Nowe tematy w 2007 roku, które zyskały klientów:
– Ocena sytuacji finansowo – ekonomicznej przedsiębiorstwa.
– Nowoczesny sekretariat – kancelaria – warsztaty asystenckie (z nowym programem merytorycznym).
– Studium kontroli wewnętrznej w górnictwie w świetle obowiązujących przepisów
z uwzględnieniem prawa unijnego.
– MSSF i MSR w praktyce.
– Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością
– Specjalista ds. handlu, kadr, płac i księgowości.
– Jak prowadzić negocjacje w biznesie.
– Fundusze strukturalne jako źródło finansowania firmy.
W latach 2006 i 2007 ilość szkoleń przedstawiała się następująco:
2006 r.
Ogółem uczestników

863

2007 r.
894

Lublin

496

541

Zakopane

367

353

2006 r.

2007 r.

Ilość szkoleń ogółem

56

68

Lublin

28

31

2

37

Zakopane
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Sprawozdanie z działalności Zakładu Ekspertyz Gospodarczych ,,PETEX” Sp. z o.o.
w Lublinie za rok 2007
dr Ryszard Bączek – prezes
Działalność szkoleniowa adresowana była do dwu grup odbiorców:
1. Urzędy i Izby Skarbowe
2. Jednostki Samorządu Terytorialnego
Dla urzędów skarbowych zorganizowano trzy szkolenia:
Pierwsze na temat: ,,Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za
niezgodne z prawem działania organów podatkowych i egzekucyjnych” – uczestniczyło 60 osób.
Drugie na temat: ,,Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – odpowiedzialność osób trzecich” – uczestniczyło 80 osób.
Trzecie na temat: ,,Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – wybrane
aspekty przedawniania należności” – uczestniczyło 70 osób.
Dla JST zorganizowano 5 szkoleń, z tego 4 szkolenia dotyczyły podatku VAT
w jednostkach samorządu terytorialnego, natomiast 2 szkolenia miały temat: ,,
Sporządzanie bilansu skonsolidowanego JST za rok 2006”. W szkoleniach dla
jedno0stek samorządowych wzięło udział łącznie 460 osób.
Szkolenia te zorganizowane zostały z inicjatywy Oddziału PTE w Lublinie.
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Oddział PTE w Łodzi
I. DZIAŁALNOŚĆ WŁADZ ODDZIAŁU
1. POSIEDZENIA ZARZĄDU
W roku 2007 odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Oddziału poświęcone problemom
funkcjonowania Oddziału.
Zarząd podjął łącznie 8 uchwał dotyczących wszystkich aspektów funkcjonowania Oddziału.

2. POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU
W roku 2006 odbyło się 5 posiedzeń Prezydium Zarządu podczas których omawiano bieżące zagadnienia związane z działalnością Oddziału.
Ponadto odbywały się począwszy od kwietnia 2007 r. cotygodniowe robocze
spotkania /z wyłączeniem okresu urlopowego tj. 15.07-30.08.2007 r./ Prezesa Zarządu, Sekretarza Zarządu i Dyrektora Biura Oddziału poświęcone bieżącemu funkcjonowaniu Oddziału.

II. POPULARYZACJA WIEDZY EKONOMICZNEJ
1. SEMINARIA
W okresie sprawozdawczym Oddział PTE w Łodzi zorganizował 25 seminariów, których uczestnicy pozyskani byli z wolnego naboru oraz zleceń: ZUS Oddział w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
W zorganizowanych seminariach uczestniczyło łącznie 887 osób.
Tematyka szkoleń obejmowała:
n zasady rachunkowości obowiązujące w 2007 r. w jednostkach sektora finansów
publicznych,
n sporządzanie bilansu za 2006 r. w jednostkach sektora finansów publicznych,
n szkolenia okresowe BHP dla pracodawców,
n zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa,
n przepisy kancelaryjne w samorządowych jednostkach administracyjnych,
n archiwizacja akt, przechowywanie akt i przekazywanie ich do archiwum zakładowego.

2. ODCZYTY I SPOTKANIA
W roku 2007 w Oddziale PTE w Łodzi odbyły się 3 odczyty i spotkania dla uczniów i ich opiekunów dydaktycznych biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Uczestniczyło w nich łącznie 75 osób.
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III. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA
1. PROWADZONE KURSY
W roku 2007 Oddział PTE w Łodzi prowadził kursy m.in. z następującej tematyki:
podstawy księgowości,
pracownik działu kadr i płac,
rachunkowość budżetowa,
przygotowanie do uzyskania certyfikatu kompetencji biznesowych EBC*L.
Łącznie zorganizowano 12 kursów szkoleniowych. W szkoleniach wzięło udział
181 osób.
n
n
n
n

IV. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W okresie sprawozdawczym Oddział PTE w Łodzi wydał materiały dla uczestników organizowanych seminariów. W roku sprawozdawczym opracowano 23 publikacje, w tym 22 o charakterze szkoleniowym i jedno wydawnictwo stanowiące forum wymiany poglądów, głównie dla młodych ekonomistów.
Łączny nakład wydawnictw wyniósł 920 egzemplarzy.

V. ANALIZY, EKSPERTYZY
W okresie sprawozdawczym Oddział wykonał na rzecz przedsiębiorstw regionu
łódzkiego 4 analizy ekonomiczne i wyceny wartości przedsiębiorstw.

VI. KONSULTACJE I DORADZTWO
W roku 2007 udzielono szeregu porad dotyczących możliwości pozyskiwania
wsparcia z funduszy europejskich. Łącznie udzielono 11 konsultacji z powyższego
zakresu.

VII. OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ
W roku 2007 Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przy Zarządzie
Oddziału PTE w Łodzi organizował kolejne edycje Olimpiad dla szkół ponadgimnazjalnych, zawodowych i ogólnokształcących z Łodzi i województwa łódzkiego.

1. XX EDYCJA OWE
Odbywała się pod hasłem ,,Kapitał ludzki i innowacyjność w gospodarce polskiej”. W dniu 6 stycznia 2007 r. w Domu Ekonomisty Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi odbyły się zawody okręgowe II stopnia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w których uczestniczyło 44 uczniów z 18 szkół.
Członkowie Jury na posiedzeniu Komitetu Okręgowego OWE w dniu 19 stycznia
2007 r. wyłonili ośmiu zawodników, których prace zostały zgłoszone do dalszej oceny przez Komisję Komitetu Głównego OWE w Warszawie.
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Decyzją Komitetu Głównego OWE w Warszawie do zawodów centralnych z okręgu łódzkiego zakwalifikowano 5-ciu niżej wymienionych uczniów:
1. Aleksandra Balwierczyk – I LO im. M. Kopernika w Łodzi
2. Piotr Dworczyk – I LO im. M. Kopernika w Łodzi
3. Krzysztof Kalisiak – I LO im. M. Kopernika w Łodzi
4. Paweł Kordala – I LO im M. Kopernika w Łodzi
5. Joanna Urbaniak – Zespół Szkól Nr 1 w Wieluniu.
Zawody centralne odbyły się w dniach 24 i 25 marca 2007 r. w Jachrance k/Warszawy. Laureatami XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z okręgu łódzkiego zostało
4 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi.
Piotr Dworczak – II miejsce
Krzysztof Kalisiak – VII miejsce
Aleksandra Balwierczyk – IX miejsce
Paweł Kordala – XVI miejsce
I LO im. M. Kopernika uplasowało się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem ilości laureatów.
Nagrodę specjalną Prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń otrzymał: Piotr Dworczyk z
I LO im. M. Kopernika w Łodzi, a wyróżnienie Joanna Urbaniak z Zespołu Szkół Nr
1 w Wieluniu.
W Warszawie 14 czerwca 2007 r. odbyło się spotkanie wszystkich 30 laureatów z
Wicepremierem prof. Zytą Gilowską. W czasie spotkania zostały przekazane nagrody dla szkół i uczniów ufundowane przez Prezesa Rady Ministrów RP Jarosława Kaczyńskiego i sponsorów.
W siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi w dniu 25 kwietnia
2007 r. odbyło się uroczyste zakończenie XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W
czasie spotkania laureatom zostały wręczone nagrody w postaci książek i nagród
rzeczowych. Opiekunowie uczniów zostali także uhonorowani za pracę, jaką włożyli w przygotowanie swoich podopiecznych do Olimpiady. W trakcie spotkania zaprezentowany został temat XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, a będzie nim
,,Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny”.

2. XXI EDYCJA OWE
Zawody szkolne – I stopnia XXI OWE odbyły się 5 listopada 2007 r. w 51 szkołach
na terenie Łodzi i woj. łódzkiego. Przystąpiło do nich 690 uczniów.
Na posiedzeniu przedstawicieli Komitetu Okręgowego OWE, które odbyło się 26
listopada 2007 r. zakwalifikowano do zawodów okręgowych w woj. łódzkim 47 uczniów z 20 szkół ponadgimnazjalnych.

VIII. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI
Towarzystwo w 2007 r. współpracowało na szczeblu lokalnym z:
– Urzędem Marszałkowskim,
– Urzędem Wojewódzkim,
– Powiatowymi Urzędami Pracy,
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– Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
W dniu 4 kwietnia 2007 r. przedstawiciel Oddziału Dyrektor mgr Dorota Brandeburg została przyjęta w skład Zarządu Rady Organizacji Pozarządowych woj. łódzkiego na funkcję skarbnika. W ciągu roku aktywnie pracowała w ramach Zarządu
Rady.
W dniu 16 kwietnia 2007 r. przedstawiciele Oddziału uczestniczyli w spotkaniu z
członkami Studenckiego Koła Naukowego ,,PROGRES”.
W kwietniu 2007 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi objęło patronatem Konferencję Młodych Naukowców zorganizowaną przez Wydział Zarządzania UŁ.
W dniu 23 kwietnia 2007 r. przedstawiciel PTE wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Urząd Miasta Łodzi w ramach programu operacyjnego ,,Kapitał Ludzki”.
W dniu 23 maja 2007 r. przedstawiciel PTE wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Bank PKO BP pt.: ,,Warsztaty Europejskie”.
W dniu 29 maja 2007 r. przedstawiciele PTE wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Senat RP nt.: ,,Rady Pracowników”.
W dniu 1 czerwca 2007 r. przedstawiciele PTE wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Instytut Europejski pt.: ,,Technologie przyszłości”.
W dniach 17-19 września 2007 r. przedstawiciel PTE wziął udział w sesji informacyjno -doradczej dotyczącej ISO dla ośrodków KSU.
W dniu 28 września 2007 r. przedstawiciel PTE wziął udział w spotkaniu z Wojewodą Łódzkim w Łódzkiej Izbie Przemysłowo – Handlowej.
W dniu 4 października 2007 r. przedstawiciel PTE wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miasta Łodzi nt.: ,,Łódź proponuje”.
W dniu 12 października 2007 r. przedstawiciele PTE wzięli udział w konferencji
zorganizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
W dniu 15 listopada 2007 r. przedstawiciele PTE wzięli udział w spotkaniu w Instytucie Europejskim zorganizowanym przez ŁARR, dotyczącym Ośrodków KSU, oraz możliwości wykorzystania funduszy UE.
W dniu 28 listopada 2007 r. przedstawiciel PTE wziął udział w Krajowym Zjeździe
Doktorantów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
W dniu 4 grudnia 2007 r. przedstawiciel PTE wziął udział w XI Konferencji KSU
,,Nowe KSU w nowej perspektywie 2007 – 2013” w Warszawie.
W dniu 19 grudnia 2007 r. przedstawiciel PTE wziął udział w spotkaniu przedstawicieli KSU w Hotelu Polonia w Łodzi.

IX. DOM EKONOMISTY
W miesiącu styczniu i lutym 2007 r. w wyniku negocjacji z kandydatami zgłaszającymi chęć wynajęcia lokalu na prowadzenie działalności gastronomicznej w dniu
07.02.2007 r. zawarto umowę najmu lokalu będącego Klubem-Restauracją Oddziału PTE. Najemca zobowiązał się do wykonania prac adaptacyjnych i doposażenia lokalu, a także wykonania renowacji zniszczonej elewacji budynku i zagospodarowa-
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nia ogródka na własny koszt. Umowa została zawarta na okres 10 lat.
Wykonano remont bieżący sali wykładowej nr 4:
l pomalowano salę,
l wymieniono tablice na suchościeralne,
l wymieniono stoły i krzesła na krzesła z ruchomymi pulpitami,
l wykonano odnowienie boazerii na ścianach,
l położono nową wykładzinę podłogową.
Została przeprowadzona renowacja boazerii na klatce schodowej Domu Ekonomisty oraz wymiana wykładziny na schodach i podestach.
Przeprowadzono malowanie i renowację mebli w sali 26 na II piętrze Domu Ekonomisty -będzie ona pełnić rolę biblioteki i czytelni.
Zakupiono 20 laptopów /w formie leasingu/ wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem sieciowym z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni komputerowej.
Wyremontowano sekretariat – odświeżono ściany, boazerię oraz meble, wymieniono karnisze /firany/ na rolety pionowe; wyprano wykładzinę podłogową.
Wyremontowano pomieszczenie nr 12 tj. odświeżono ściany, boazerię; wymieniono karnisze /firany/ na rolety pionowe oraz dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia gabinetu Dyrektora Biura Oddziału.

X. STAN ORGANIZACYJNY
W roku 2007 nastąpiły zmiany w liczbie członków indywidualnych.
Uwzględniając powyższe zmiany:
l przyjęto do ewidencji
7 osób
Aktualny stan organizacyjny Oddziału PTE w Łodzi przedstawia tabela (na dzień 31.12.2007 r.)
Liczba kół

11

Liczba członków indywidualnych

502

Liczba członków wspierających

9

Struktura organizacyjna Oddziału – Członkowie
Lp.

Wyszczególnienie

2006

2007

11

11

1

Koła

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

–

–

495
7

502*

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

9

* W 2008 r. planowane jest dokonanie weryfikacji liczby członków ze względu na wieloletnie zaległości w
opłacaniu składek.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Łodzi
Lp.
1

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

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
6.1 Klub Menedżera

6.2. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
a) eliminacje szkolne uczestników
b) eliminacje okręgowe uczestników

2006

2007

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

1
50
17
640
22
360
7
197
10
538
14
14
8
–
–
–

–
–
25
887
12
181
3
75
23
920
11
11
4
–
–
–

a) liczba
b) liczba spotkań
c) liczba uczestników
a) liczba
b) liczba uczestników

1
1
25
566
44

1
–
–
690
38
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Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
1. Odczyty i prelekcje
W 2007 roku zorganizowano tradycyjnie 7 otwartych prelekcji w ramach cyklicznych spotkań dyskusyjnych ,,Czwartki u Ekonomistów”. W spotkaniach wzięło udział 87 osób- przedstawiciele instytucji, samorządów, władz miejskich i wojewódzkich, posłowie na Sejm regionu warmińsko – mazurskiego oraz członkowie Towarzystwa.
Tematyka tych spotkań była następująca:
– ,,Bierność zawodowa jako alternatywa wobec bezrobocia”- dr Janusz Cichoń,
– “Konkurencyjność Polski i Warmii i Mazur w świetle raportu Światowego Forum
Ekonomicznego”- prof. Szczepan Figiel oraz dr Janusz Cichoń,
– ,,Giełda jako źródło kapitału dla przedsiębiorstw”- mgr Wojciech Szalkiewicz,
– “Ocena wykształcenia kadry menedżerskiej na Warmii i Mazurach”- mgr Wojciech
Szalkiewicz,
– ,,Giełda jako źródło kapitału dla przedsiębiorców”- dr Janusz Cichoń,
– ,,Konkurencyjność polskiej turystyki”- dr Janusz Cichoń,
– ,,Gospodarka oparta na wiedzy”- dr Krystyna Romaniuk.

2. Szkolenia i kursy
W zakresie szkoleń rok 2007 był kolejnym trudnym rokiem w kontynuowaniu tej
działalności.
Na rynku szkoleń występuje coraz większa konkurencja, a tworzone w poszczególnych przedsiębiorstwach rozwiązania organizacyjne zmierzające do organizowania wewnętrznych systemów szkoleń dodatkowo ograniczają zainteresowanie składanymi ofertami szkoleniowymi.
Tego typu rozwiązania, a także rosnąca sieć instytucji zajmujących się działalnością szkoleniową tworzą znaczną przewagę ofert w stosunku do zapotrzebowania
na te usługi, co z kolei wymusza konieczność obniżania cen do granic opłacalności, a nawet w sytuacjach krytycznych rezygnacji z podjęcia proponowanej oferty.
Dążąc do zachowania znaczącej pozycji na rynku szkoleń Oddział na przestrzeni swojej działalności nawiązał ścisłe kontakty z liczącymi się w regionie zakładami
pracy, zapewniając sobie stały dochód w tej działalności. Sytuacja gospodarcza
spowodowała, że firmy te (np. Fabryka Mebli MM International w Olsztynie) ulegają
likwidacji powodując poważne załamanie w uzyskiwaniu zleceń, ponieważ zdobycie
nowych konkurentów jest w obecnych warunkach znacznie utrudnione.
W omawianym okresie sprawozdawczym Oddział zorganizował 9 kursów, na których przeszkolono 388 słuchaczy.
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Szkolenia te były prowadzone zarówno w siedzibie Towarzystwa, jak również w
zakładach pracy.

Szkoły i studia zawodowe
Istotnym elementem kształcenia zawodowego jest dostosowanie nowoczesnego
programowo i organizacyjnie szkolenia do zmieniających się procesów społeczno –
gospodarczych i rosnących potrzeb gospodarki. Analiza dotychczasowych form
działalności szkoleniowej wskazuje, że następuje systematyczne zmniejszanie zainteresowania krótkimi formami (szkolenia, kursy) doskonalenia zawodowego o tradycyjnej tematyce. Uwarunkowania te miały zasadniczy wpływ na utworzenie przy Oddziale PTE Szkoły Policealnej, która aktualnie stanowi zasadnicze źródło przychodów.
W początkowym okresie działalności Szkoła prowadziła kierunki nauczania o profilu ekonomicznym. Z uwagi na zmniejszające się zainteresowanie słuchaczy spowodowane powstawaniem sieci nowych szkół o takim samym kierunku, a także wyższych szkół licencjackich o profilu ekonomicznym, uruchomiono w 2000 roku nowy
kierunek nauczania Technik farmaceutyczny, na którym od początku istnienia posiadamy pełne obłożenie określane pojemnością stanowisk laboratoryjnych.
Szkoła ściśle współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, korzystając z
kadry pedagogicznej i pracowni laboratoryjnych do prowadzenia ćwiczeń praktycznych, a także z siecią aptek otwartych i szpitalnych w zakresie odbywania praktyk
zawodowych.
Zajęcia w 2007 roku prowadzone były w dwóch grupach (semestrach) w liczbie
61 słuchaczy łącznie.
W miesiącu czerwcu 2007 Szkołę ukończyła kolejna grupa 29 słuchaczy uzyskując dyplom Technik farmaceutyczny.
Od początku działalności Szkołę opuściło 297 absolwentów, w tym 162 techników
farmaceutycznych.
Szkoła prowadzi naukę w trybie stacjonarnym i posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W roku szkolnym 2006/2007 zorganizowano i dokonano podsumowania XX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której hasłem przewodnim było ,,Kapitał ludzki
i innowacyjność w gospodarce polskiej”.
W zawodach szkolnych brało udział 349 uczniów z 22 szkół. Do II-go etapu XX edycji Olimpiady zakwalifikowało się 42 uczniów z 8 szkół.
Na zawodach centralnych, które odbyły się w marcu 2007 roku laureatem został
Jan Nogalski z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie zajmując XIII miejsce.
Aktualnie na przełomie lat 2007 i 2008 przebiega organizacja XXI Olimpiady
pod hasłem ,,Gospodarstwo domowe- wymiar społeczno – ekonomiczny”. W zawodach szkolnych, które odbyły się w miesiącu listopadzie 2007 wzięło udział
475 uczniów z 30 szkół. Do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 67 uczniów
z 15 szkół.
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Działalność wydawnicza
W roku 2007 Oddział PTE w Olsztynie opublikował przy współudziale finansowym
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, książkę pod redakcją Krzysztofa Krukowskiego pt.: ,,Zarządzanie Organizacjami rynku pracy” o numerze ISBN 978-8388700-16-3.
Publikacja wydana w nakładzie 200 egzemplarzy została rozesłana do księgarni i
bibliotek uniwersyteckich na terenie całego kraju. Tematyka powyższego opracowania obejmuje obszary, które według autorów mają istotne znaczenie w procesie funkcjonowania organizacji rynku pracy. Wiedza zawarta w podręczniku dotyczy specjalistycznych zagadnień związanych z aspektami prawnymi, problematyką zarządzania, niezbędnych w codziennej pracy służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy.
Książka skierowana jest dla pracowników instytucji, jaki również osób zainteresowanych funkcjonowaniem organizacji rynku pracy, może być również pomocna dla
osób szczególnie studentów pragnących zapoznać się z problematyką funkcjonowania instytucji rynku pracy.
Członkowie i posiedzenia Zarządu
Aktualnie stan członków zwyczajnych na koniec roku 2007 wyniósł 105 osób i
zwiększył się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 3 osoby.
Brak jakiegokolwiek zainteresowania obserwuje się natomiast wśród członków
wspierających. Pomimo licznych rozmów przeprowadzanych osobiście, a także
składanych pisemnie ofert, swój udział zgłosiła zaledwie jedna organizacja.
W 2007 roku odbyły się 4 posiedzenia Prezydium i 2 posiedzenia Zarządu Towarzystwa.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Olsztynie
Lp.
1

Tabela A

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

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

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

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
Koła
Kluby
Rady Koordynacyjne
Inne
Członkowie

2006

2007

–
–
–
–
27
314
10
158
–
–
–
–
–
2
63
22
–

–
–
–
–
19
327
7
87
1
200
–
–
–
2
54
19
–

Tabela B

a) zwyczajni
b) wspierający

2006
–
–
–
–
102
1

2007
–
–
–
–
105
1

Zarządzanie organizacjami rynku pracy – dr Krzysztof Krukowski
200 egz. Nr ISBN 987-83-88700-16-3
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Oddziału PTE w Opolu
I. Działalność organizacyjna
1. Przyjęto w okresie sprawozdawczym 6 nowych członków zwyczajnych PTE,
zwiększając liczbę członków Oddziału do 76 osób.
2. Z ramienia Zarządu Oddziału kol. Maria Bucka, kol. Jadwiga Ratajczak, kol. Anna
Mijal sprawowały opiekę merytoryczną nad działalnością Kół Naukowych Młodych Ekonomistów PTE, przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji i Uniwersytecie Opolskim.
3. Zorganizowano uroczystości jubileuszowe 50-lecia Oddziału PTE w Opolu, a w
ich ramach konferencję naukową nt. ,,Uwarunkowania, możliwości i kierunki rozwoju kraju i regionu opolskiego”.
4. Zgłoszono udział Łukasza Kani (student Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, przewodniczący koła PTE) w seminarium we Vlotho. Zarząd Oddziału pokrył w 50% koszty uczestnictwa.
5. Uruchomiono własną stronę internetową Oddziału. Opracowano strukturę strony,
prowadzona jest bieżąca informacja o działalności Oddziału.

II. Działalność szkoleniowa
1. Prowadzona jest głównie w ramach Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego PTE, spółka z o.o. W realizacji zadań szkoleniowych Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego stale współpracuje z liczną, około 150-osobową grupą wysokiej rangi specjalistów z różnych ośrodków naukowych, Wrocławia, Opola, Łodzi
i Warszawy oraz z kadrą kierowniczą ministerstw gospodarczych: Finansów, Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Skarbu Państwa. Ogółem w różnych formach
szkolenia uczestniczyło w 2007 r. ponad 2 200 osób, w tym:
– Seminaria
Zorganizowano 78 seminariów, dla około 1 800 uczestników. Największe zainteresowanie i główna problematyka szkoleń:
a) Zmiany w systemie podatkowym (podatek dochodowy PIT, CIT i podatek VAT).
b) Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (bilans, środki trwałe i amortyzacja, rachunkowość i budżetowanie kosztów, podatek odroczony, inwestycje, długoterminowe przepływy pieniężne, nowelizacje ustawy o rachunkowości).
c) Ubezpieczenia Społeczne (zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłki rodzinne, chorobowe, składki ubezpieczeniowe itp.).
– Kursy
Zorganizowano 21 jednostek kursowych, w wymiarze 40 – 150 godz. każdy, w
których uczestniczyło około 470 słuchaczy. Dominowała problematyka w zakresie:
a) Prawo pracy
b) Ubezpieczenia społeczne
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c) Rachunkowość
d) Przygotowanie kandydatów do rad nadzorczych
– Studia podyplomowe
a) Studium podyplomowe z rachunkowości i kontroli finansowej, prowadzone
wspólnie z Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu, z udziałem 130 uczestników.

III. Jubileusz 50-lecia Oddziału PTE w Opolu
W 2007 roku minęła 50 rocznica powołania i rozpoczęcia działalności Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego na Śląsku Opolskim. Z tej okazji zostały zorganizowane uroczystości jubileuszowe w dniach 13 – 14 września 2007r., na które złożyły się:
l Uroczysta sesja jubileuszowa z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli
władz i członków PTE.
l Konferencja naukowa na temat: ,,Uwarunkowania, możliwości i kierunki rozwoju kraju i regionu opolskiego” z udziałem zainteresowanych osób.
l Publikacja XVII tomu Opolskich Roczników Ekonomicznych, zawierająca artykuły przygotowane na w/w Konferencję oraz sprawozdania z działalności PTE w
minionym 50-leciu.
SESJA JUBILEUSZOWA na 50-lecie Oddziału PTE w Opolu odbyła się w dniu
13 września 2007 r. w auli Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Otwarcia Sesji i powitania wszystkich obecnych dokonał Prezes Oddziału PTE
w Opolu – prof. Zbigniew Mikołajewicz. W Sesji uczestniczyli:
l przedstawiciele władz regionu opolskiego w osobach: pan Bogdan Tomaszek –
Wojewoda Opolski, pan Andrzej Kasiura – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, pan Leszek Adam Zając – Opolski Kurator Oświaty;
l przedstawiciele Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w osobach: p. prof. Elżbieta Mączyńska – Prezes Zarządu Krajowego, p. prof.
Wacław Jarmołowicz – Członek Zarządu Krajowego;
l przedstawiciele opolskich wyższych uczelni, współpracujący i wspomagający
działania podejmowane przez Oddział PTE;
l licznie zebrani (około 80 osób) członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w tym dotychczasowi prezesi Oddziału Opolskiego PTE: dr Alojzy Stachera, doc. Zbigniew Kołaczkowski, doc. Henryk Lewandowski, dr Witold
Potwora i prof. Stanisława Sokołowska oraz wiceprezesi, sekretarze, członkowie
zarządu i komisji rewizyjnych kolejnych kadencji.
Prezes Oddziału wyraził żal z powodu nieobecności, ze względu na stan zdrowia,
na uroczystościach jubileuszowych prof. Janusza Kroszela – inicjatora, organizatora i wieloletniego Prezesa Oddziału Opolskiego PTE. W końcowej części wystąpienia prof. Mikołajewicz życzył wszystkim obecnym żeby udział w uroczystościach jubileuszowych pozostawił niezapomniane i miłe wrażenia, chwile refleksji i wspomnień w wyniku spotkania z dawnymi i młodszymi przyjaciółmi, zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.
Po wystąpieniu powitalnym Prezesa Oddziału PTE prowadzenie obrad powierzono kol. Alinie Jakubowskiej-Kielar. Informacje o kierunkach i efektach działalności
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Oddziału PTE w Opolu w okresie 1957 – 2007, przedstawili kolejno:
– Zbigniew Mikołajewicz – ,,Przeszłość i teraźniejszość Oddziału PTE w Opolu – ludzie, wydarzenia, inicjatywy, działania”;
– Elżbieta Lądwik – ,,Przegląd działalności szkoleniowej w 50-letniej historii PTE na
Opolszczyźnie”;
– Stanisław Karleszko – ,,Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej w latach 1987 – 2007 w
województwie opolskim”.
Pełna treść wygłoszonych sprawozdań z działalności Oddziału opublikowana jest
w XVII t. Opolskich Roczników Ekonomicznych.
W dalszej części Sesji Jubileuszowej w wystąpieniach okolicznościowych i gratulacyjnych podkreślano rolę Oddziału PTE dla kształtowania i popularyzacji wiedzy ekonomicznej wśród mieszkańców Śląska Opolskiego, istotny udział członków PTE
w opracowywaniu i wdrażaniu wielu dokumentów planistycznych, strategii rozwojowych, planów zagospodarowania przestrzennego województwa, działalność na
rzecz integracji środowiska opolskich ekonomistów i pobudzania zainteresowań
młodzieży problematyką gospodarowania, m.in. poprzez organizowanie kolejnych
edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Podziękowania, gratulacje i życzenia dalszej owocnej działalności wpłynęły od: Zarządu Krajowego PTE, wojewódzkich i
miejskich władz administracji rządowej i samorządowej oraz wielu osób i instytucji.
Po przemówieniach okolicznościowych i listach gratulacyjnych nastąpiła dekoracja osób zaangażowanych i zasłużonych dla działalności PTE na Opolszczyźnie odznaczeniami:
Złotą Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wieńcem otrzymał prof. Zbigniew Mikołajewicz. Złote Odznaki Honorowe PTE otrzymali: dr
Maria Bucka, prof. Urszula Łangowska-Szczęśniak, mgr Józef Kaczmarek, dr Aleksandra Piasecka, dr Witold Potwora. Srebrne odznaki Honorowe PTE otrzymali: mgr Zofia Kamczyk, dr Maja Krasucka, dr Jadwiga Ratajczak. Odznaki wręczyła, w imieniu władz naczelnych PTE pani prof. Elżbieta Mączyńska – Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz w organizacji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Medale Edukacji Narodowej otrzymali: dr Maria Bucka, dr Stanisław Karleszko. Z upoważnienia i w imieniu Ministra Edukacji Narodowej medale wręczył Opolski Kurator Oświaty – pan
Leszek Adam Zając.

IV. Konferencja naukowa ,, Uwarunkowania, możliwości i kierunki rozwoju kraju i regionu opolskiego”
W drugim dniu obchodów 50-lecia opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego odbyła się konferencja naukowa poświęcona problemom rozwoju
kraju i regionu. Konferencja miała miejsce w Ośrodku WypoczynkowoSzkoleniowym ,,Drogowiec” w Pokrzywnej. Uczestniczyło około 60 osób. Uroczystego otwarcia obrad dokonał prezes Oddziału prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz,
który powitał uczestników i wyraził nadzieję , że konferencja stanowić będzie dobrą
okazję do zaprezentowania poglądów i podjęcia dyskusji nad aktualnymi problemami społeczno-gospodarczymi w ramach przygotowań opolskiego środowiska do VIII
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Kongresu Ekonomistów Polskich. Jako pierwsza referat wygłosiła prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – prezes Zarządy Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W swoim wystąpieniu wskazywała, że jedną z zasadniczych barier przemian
ukierunkowanych na innowacyjność, równoważenie wzrostu gospodarczego, łagodzenie napięć społecznych, jest niedostosowanie zasad ustroju gospodarczego do
wymogów nowego paradygmatu cywilizacyjnego-cywilizacji bazującej na wiedzy i
informacji. Podkreśliła że zarówno politycy, jak i menedżerowie przy rozwiązywaniu
problemów społecznych nie uwzględniają w dostatecznym stopniu nowoczesnych
trendów i wymogów gospodarki wynikających z przełomu cywilizacyjnego. Jednocześnie wskazała , że jest to także nowe wyzwanie dla ekonomistów polskich, podkreślając przy tym jak ważne zadanie stoi przed zawodem ekonomisty. Bowiem sztuka w zawodzie ekonomisty polega na tym by uwzględniać nie tylko bezpośrednie,
ale i odległe skutki zamierzanych rozwiązań i działań, by śledzić nie tylko konsekwencje w wąskim ich wymiarze, ale też w skali ogólnej, w realizacji podstawowych
celów społecznych, ekonomicznych i innych. Dobry ekonomista uwzględnia konsekwencje długofalowe i pośrednie, bada skutki w szerszym zakresie i perspektywie. Wartościowy w treści i atrakcyjnie zaprezentowany referat prof. E. Mączyńskiej
spotkał się z wielkim zainteresowaniem słuchaczy, stanowił równocześnie doskonałą podstawę dla dyskusji i przemyśleń uczestników Konferencji. Cele polityki pieniężnej, czynniki i zasady ją kształtujące przedstawił prof. dr hab. Marian Noga – b. rektor wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, członek Rady Polityki Pieniężnej NBP. W
swoim wystąpieniu podjął próbę wyjaśnienia, jak polskie władze monetarne określają swoje cele działania zgodnie z zapisami Konstytucji i Ustawy o NBP, a także wyjaśnił jak bank centralny rozumie stabilność cen. Na tym tle sformułował pogląd, że
w swoich decyzjach dotyczących polityki pieniężnej władze monetarne obok bieżącej stopy inflacji, zmian koniunktury gospodarczej i innych zdarzeń bieżących muszą uwzględniać czynniki kształtujące procesy gospodarcze, zarówno te krótko-,
średnio- a niekiedy również długookresowe. Ponadto należy brać pod uwagę zmiany strukturalne, jakie mają miejsce w polskiej gospodarce, szczególnie te, które dotyczą wzrostu znaczenia sektora szeroko pojętych usług we wzroście polskiej gospodarki.
Przedmiotem następnych wystąpień były społeczno-gospodarcze problemy regionu opolskiego. Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na
Śląsku Opolskim w latach 1946-2007 oraz prognozy demograficzne do roku 2020
przedstawił prof. dr hab. Robert Rauziński. Referent podkreślał, że rozwój gospodarki województwa opolskiego musi być oparty na wiedzy i edukacji a gospodarce
potrzebne są kadry o różnym poziomie wykształcenia. Na Śląsku Opolskim mamy
do czynienia z niekorzystną sytuacją w zakresie poziomu wykształcenia ludności.
Autor referatu wyjaśnił przyczyny takiego stanu i wnioskował o systematyczne podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia, gdyż jest to współcześnie jeden z podstawowych czynników budowy gospodarki opartej na wiedzy.
Mgr Czesław Tomalik – prezes Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego wskazywał na możliwości aktywizacji gospodarczej samorządów lokalnych miast i gmin.
Niewystarczający poziom aktywności gospodarczej województwa opolskiego moż-
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na podnieść poprzez wykorzystanie różnych instrumentów sprzyjających małej i średniej przedsiębiorczości oraz nowych oddolnych inicjatyw gospodarczych na terenie gminy. Obok dokumentów o charakterze strategicznym, planów przestrzennego
zagospodarowania, regulacji prawnych, infrastruktury technicznej, infrastruktury
społecznej, istotna jest aktywność społeczna i gospodarcza mieszkańców.
Mgr Katarzyna Lotko-Czech – reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w referacie nt. ,,Prognoza makroekonomicznych skutków wykorzystania funduszy Unii Europejskiej na lata 2007-2013 w województwie opolskim”
omówiła podstawowe dokumenty programowe dotyczące wykorzystania i gospodarowania funduszami Unii Europejskiej. Prognozę wpływu funduszy strukturalnych na
sytuację społeczno-ekonomiczną województwa opolskiego przedstawiła wykorzystując regionalny model ekonometryczny Hermin. Wyniki badań wskazują na istotnie większy wzrost dynamiki PKB, poziomu zatrudnienia, konsumpcji gospodarstw
domowych i nakładów inwestycyjnych przy równoczesnym spadku stopy bezrobocia w przypadku wykorzystania przyznanych województwu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, niż byłoby to możliwe bez udziału środków
unijnych.
Referat nt. ,,Zasoby kultury materialnej Śląska Opolskiego w procesie aktywizacji
gospodarczej regionu” wygłosiłam mgr Maria Burjan dyrektor Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu. Zwróciła uwagę uczestników na
konieczność i możliwości lepszego wykorzystania wielkich i wartościowych zasobów kultury materialnej regionu opolskiego. Wystąpienie ilustrowane było pięknymi
zdjęciami przedstawiającymi zabytki nieruchome: zamki, zespoły pałacowodworsko -parkowe, obiekty sakralne oraz zabytki techniki. W trakcie wygłaszania referatów zadawane były pytania i podejmowano dyskusję.
Jako ostatni głos zabrał prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz, który podsumował
wystąpienia i dyskusję uczestników konferencji, jednocześnie dziękując za przybycie i udział w obradach.

V. Udział w VIII Kongresie Ekonomistów Polskich
W Kongresie uczestniczyła 6-osobowa grupa przedstawicieli Oddziału Opolskiego PTE, w osobach:
– kol. Maria Bucka
– kol. Joanna Dybowska
– kol. Alina Jakubowska – Kieler
– kol. Stanisław Karleszko
– kol. Zbigniew Mikołajewicz
– kol. Janusz Słodczyk
– kol. Stanisława Sokołowska
Przygotowano dwa referaty na Kongres:
– prof. Zbigniew Mikołajewicz – ,,Działalność innowacyjna w przemyśle wyrazem
rozwoju opartego na wiedzy”,
– prof. Janusz Słodczyk, prof. Elżbieta Weiss – ,,Fundusze strukturalne szansą rozwoju polskiej gospodarki w nowym budżecie Unii Europejskiej”.
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VI. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
1. XX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W eliminacjach szkolnych XXI edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej uczestniczyło 522 uczniów z 30 szkół. Do eliminacji okręgowych zakwalifikowano 70 uczniów. W eliminacjach okręgowych XXI edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej uczestniczyło 59 uczniów z 18 szkół średnich woj. opolskiego. Do eliminacji centralnych zgłoszono do zakwalifikowania 3 uczniów z 2 szkół średnich. W woj. opolskim
słabnie zainteresowanie Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej. Główną przyczyną, według opinii nauczycieli i uczniów są zbyt trudne pytania testowe, w dużym stopniu
nie związane z zapowiedzianą tematyką kolejnej edycji Olimpiady, wymagające głębokiej i szczegółowej wiedzy ekonomicznej, eliminujące z udziału w Olimpiadzie
Wiedzy Ekonomicznej uczniów Liceów Ogólnokształcących i innych szkół średnich
o profilu nieekonomicznym.
Dnia 28.05.2007r. zorganizowano spotkanie Okręgowego Komitetu OWE z laureatami XX edycji OWE i ich opiekunami. Wręczono nagrody uczestnikom eliminacji
centralnych i ich nauczycielom.

2. Opolskie Spotkania Ekonomistów
Zarząd Oddziału kontynuował organizację seminariów otwartych pod hasłem
,,OPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMISTÓW”. Zorganizowano 2 seminaria, w których
uczestniczyło łącznie około 210 słuchaczy. Spotkanie adresowane było do członków
PTE oraz osób niezrzeszonych – pracowników przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych, administracji, oraz studentów kierunków ekonomicznych.
Temat

Schyłek państwa opiekuńćzego
(data spotkania 26.04.2007 r.)
Die Personalabtellung als
Bisinesspartner (Dział kadr jako
partner biznesowy)
(data spotkania 30.10.2007 r.)

prowadzący
spotkanie
imię i nazwisko
ośrodek
hab. zw. Dr hab.
Uniwersytet
Waldemar Grzywacz Szczeciński
prof. dr
Uniwersytet
Dieter Wagner
w Poczdamie

liczba
uczestników
120
90

3. Działalność wydawnicza
Oddział PTE w Opolu opublikował 1 pracę zwartą (książkę) o tematyce ekonomicznej, tj. Opolskie Roczniki Ekonomiczne t. XVII. Książka zawiera opracowania przygotowane na Konferencję naukową zorganizowaną z okazji obchodów 50-lecia PTE
Oddział w Opolu nt. ,,Uwarunkowania, możliwości i kierunki rozwoju kraju i regionu
Opolskiego”. Oprócz referatów przedstawionych na konferencji (por. p. IV) publikacja zawiera następujące opracowania:
Część I. Ekonomiczne i społeczne procesy rozwoju i przemian systemowych
– Zdzisław Sadowski: Przemiana systemowa a droga rozwoju Polski;
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– Elżbieta Mączyńska: Gospodarka przełomu. Wyzwania dla ekonomistów;
– Jerzy Hauser: Narodowy plan rozwoju (2007-2013) jako narzędzie społecznej
zmiany;
– Grzegorz Gorzelak: Polityka spójności Unii Europejskiej: od entuzjazmu do wątpliwości;
– Waldemar Grzywacz: Schyłek modelu państwa opiekuńczego;
– Marian Noga: Polityka pieniężna w Polsce w latach 2004-2006;
– Janusz Kroszel: Mechanizmy określające dynamikę zmian w systemie ubezpieczeń społecznych;
– Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska: Polityka rynku pracy w Polsce w latach 2000-2006;
– Piotr Blaik: Zarządzanie logistyczne w aspekcie systemowym i procesowym;
– Tadeusz Pokusa: Elektroniczny łańcuch dostaw w globalnej gospodarce;
Część II. Region Opolski i problemy jego rozwoju
– Robert Rauziński: Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem
na Śląsku Opolskim w latach 1946-2007 oraz prognozy demograficzne do roku 2020;
– Stanisława Sokołowska, Anna Bisaga: Ocena zmian w organizacji rolnictwa indywidualnego Opolszczyzny w procesie integracji z Unią Europejską;
– Maria Bucka: Uwarunkowania rozwoju struktur klastrowych w województwie opolskim;
– Czesław Tomalik: Gospodarcza aktywizacja miast i gmin;
– Kazimierz Łukawiecki: Opieka zdrowotna w systemie ubezpieczenia zdrowotnego
w województwie opolskim;
– Barbara Skrzyńska: Społeczne skutki likwidacji państwowych gospodarstw rolnych w województwie opolskim;
– Maciej Mazurek: Zasoby kultury materialnej Śląska Opolskiego w procesie aktywizacji gospodarczej regionu;
– Joanna Kłopocka: Uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju regionu w planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego;
– Katarzyna Lotko-Czech: Prognoza makroekonomicznych skutków wykorzystania funduszy Unii Europejskiej na lata 2007-2013 w województwie opolskim;
Część III 50 lat działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na Śląsku
Opolskim
– Zbigniew Mikołajewicz, Aleksandra Piasecka: Przeszłość i teraźniejszość Oddziału PTE w Opolu – ludzie, wydarzenia, działania;
– Elżbieta Lądwik: Przegląd działalności szkoleniowej w 50-letniej historii PTE na Opolszczyźnie;
– Stanisław Karleszko: Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej w latach 1987-2007 w województwie opolskim.
Podstawowe informacje dotyczące publikacji zawiera tabela.
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Tytuł
Opolskie Roczniki
Ekonomiczne
t. XVII

Redakcja
naukowa
prof. zw. dr hab.
Zbigniew
Mikołajewicz

Współwydawcy
PTE – O/Opole
Wyższa Szkoła
Zarządz. i Admin.
w Opolu

Nakład
300

Objętość
(stron)
340

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Opolu w 2007 roku
Lp.
1

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje
Seminaria1)
Szkolenia i kursy1)
Odczyty i prelekcje

1)

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo1)

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

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

2006

2007

–
–
75
1800
25
450
5
600
1
350
1
15
0
–
–
–

1
60
78
1779
21
473
2
210
1
300
–
–
0
–
–
–

prowadzone w ramach: Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego PTE

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

2006

2007

3

3

1

Koła

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

–

–

70
–

76
–

5

Członkowie

zwyczajni*)

a)
b) wspierający
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17.

Oddział PTE w Poznaniu
I. Działalność statutowa
Posiedzenia Zarządu Oddziału
W 2007 roku miały miejsce dwa spotkania Członków Zarządu Oddziału w następujących terminach:
n 27 marca 2007 r. odbyło się pierwsze w roku posiedzenie Członków Zarządu Oddziału, podsumowujące działalność w 2006 roku;
n 13 grudnia 2007 r. świąteczne spotkanie Zarządu.
Spotkania Prezydium Zarządu odbywały się systematycznie raz w miesiącu, z przerwą na okres wakacji. Razem przeprowadzonych zostało 10 spotkań.

Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
– XXI Edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem: ,,GOSPODARSTWO
DOMOWE – WYMIAR SPOŁECZNO – EKONOMICZNY”.
Pierwszy etap – zawody szkolne zorganizowane zostały 6 listopada 2006 r. Wzięło w
nich udział 1475 uczniów z 86 szkół naszego regionu. Do kolejnego etapu zaproszono
146 uczniów, których prace konkursowe szkolne jury oceniło jako dobre i bardzo dobre.
Kolejny etap, zawody okręgowe odbyły się 6 stycznia 2007 r. w auli Akademii Ekonomicznej. Uczestniczyło w nich 129 uczniów. Komitet Okręgowy Olimpiady w Poznaniu przesłał jedenaście najlepszych prac do Komitetu Głównego OWE, gdzie odbyła się ostateczna kwalifikacja do zawodów centralnych. Z naszego regionu zakwalifikowało się ostatecznie do zawodów III stopnia 5 uczniów. Zawody centralne
odbędą się w marcu w centrum szkoleniowym pod Warszawą.
– 1 marca 2007 r. – spotkanie z członkami Koła młodych ekonomistów przy Akademii Rolniczej w Poznaniu. Spotkanie poprowadziła dr Barbara Hadryjańska – członek PTE oraz dyrektor oddziału. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.
– 27 marca 2007 r. – w Domu Ekonomisty podczas spotkania członków i sympatyków stowarzyszenia została wygłoszona prelekcja na temat: KLASTRY FIRM JAKO PULSARY GOSPODARCZE. Spotkanie poprowadziła wiceprezes PTE Profesor Eulalia Skawińska. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób.
– 19 kwietnia 2007 r. – miało miejsce uroczyste podsumowanie XX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W Sali konferencyjnej Domu Ekonomisty spotkali się
nauczyciele – opiekunowie uczestników Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz
laureaci i zawodnicy zawodów okręgowych olimpiady. W spotkaniu wzięło 50 osób.
Spotkanie połączone było z seminarium, w którym jako gość honorowy uczestniczyła Pani dr Magdalena Knapińska pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu, która wygłosiła odczyt na temat: POLSKI RYNEK PRACY PO PRZYSTĄ-
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PIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ.
– 13 grudnia 2007 r. – przy okazji spotkania świątecznego dla członków i sympatyków stowarzyszenia miał miejsce wykład na temat PERSPEKTYW ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO. Wykład wygłosił Profespr Maciej Żukowski z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W spotkaniu w Domu Ekonomisty uczestniczyło ponad 45
członków i sympatyków Stowarzyszenia.
– 25 kwietnia 2007 r. – miał miejsce wykład otwarty WYBRANE PROBLEMY POLITYKI PODATKOWEJ W POLSCE. Wykład poprowadził dr Jarosław Neneman –
dyrektor Centrum Dokumentacji Studiów Podatkowych przy Uniwersytecie Łódzkim, były wiceminister gospodarki. Spotkanie odbyło się w Koninie w sali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W spotkaniu uczestniczyło 70 osób
– W 2007 roku kontynuowaliśmy współpracę z Europejską Szkołą Kształcenia Korespondencyjnego w zakresie weryfikacji poziomu opanowania wiedzy studentów uczących się korespondencyjnie w ESKK.
W 2007 roku przeprowadzaliśmy egzaminy z następujących kursów: Samodzielny
księgowy, Rachunkowość finansowa, Główny księgowy, Podstawy księgowości dla
każdego, Specjalista ds. podatków, Specjalista ds. księgowości firmy na podatkowej
księdze przychodów i rozchodów oraz dodatkowo: Specjalista ds. kadr i płac, Skuteczne negocjowanie, Specjalista ds. zarządzania i marketingu, Specjalista ds.
sprzedaży, Specjalista ds. integracji europejskiej, Przedstawiciel handlowy. W tym
zakresie odbyły się w dwóch terminach egzaminy sprawdzające wiedzę studentów,
w sumie do egzaminów przystąpiło 52 studentów ESKK.

Stowarzyszenie ,,Studenci Dla Przedsiębiorczości” SIFE Polska
Poznański Oddział PTE współpracuje i pomaga w działalności Stowarzyszenia SIFE
Polska udostępniając zaplecze dydaktyczne i sprzętowe do spotkań organizacyjno
– szkoleniowych ze studentami uczestniczącymi w programie SIFE Polska.

II. Działalność szkoleniowa i informacyjna
Konferencje
9-12 lipca 2007 r. – odbyła się konferencja MANAGING ENTERPRISE OF THE FUTURE. Miejsce konferencji to Politechnika Poznańska, która była organizatorem wiodącym konferencji. Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wystąpił w roli współorganizatora. W Konferencji wzięło udział ok. 300 przedstawicieli
nauk ekonomicznych i praktyki gospodarczej z kraju i zagranicy.
25-26 września 2007 r. – miała miejsce Konferencja pod tytułem EKONOMIŚCI O
WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMACH GOSPODARCZYCH. Organizatorem głównym
konferencji była Politechnika Poznańska a oddział poznański Stowarzyszenia wystąpił w charakterze współorganizatora. W konferencji wzięło udział 50 uczestników.

Szkolenia
W roku 2007 zorganizowaliśmy 38 odpłatnych kursów, które ukończyło 425 osób.
Szczególny nacisk położyliśmy na szkolenia dzięki którym uczestnicy podnosili swo-
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je dotychczasowe kwalifikacje zawodowe lub zyskiwali nowe. Były to kursy zawodowe z zakresu: księgowości, podatków, prawa pracy, obsługi komputera, ubezpieczeń społecznych oraz kasjerów walutowych i złotowych. Przeprowadzaliśmy także
warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności osobistych, które były realizowane na zamówienia firm.

III. Działalność Koła PTE przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie
– 25 kwietnia 2007 r. – miał miejsce wykład otwarty WYBRANE PROBLEMY POLITYKI PODATKOWEJ W POLSCE. Wykład poprowadził dr Jarosław Neneman –
dyrektor Centrum Dokumentacji Studiów Podatkowych przy Uniwersytecie Łódzkim, były wiceminister gospodarki. Spotkanie odbyło się w Koninie w sali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W spotkaniu uczestniczyło 70 osób.
– kwiecień 2006 r. – wykład dla studentów dotyczący ROCZNEGO ROZLICZENIA
ZEZNANIA PODATKOWEGO. Wykład odbył się w Sali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Wzięło w nim udział ponad 90 studentów. Zajęcia poprowadzili specjaliści z Urzędu Skarbowego w Koninie.

Działalność edukacyjna
Współdziałanie z PWSZ w Koninie organizacji i przeprowadzaniu rocznych, trwających dwa semestry studiów podyplomowych ,,PODATKI” obejmujących również
problematykę prawa podatkowego w Unii Europejskiej.
W miesiącu czerwcu 2007 roku studia ukończyło 26 słuchaczy, a od października
2007r. naukę rozpoczęła następna grupa w liczbie 34 osób. Uczestnikami studiów
są pracownicy administracji skarbowej, biur podatkowych, instytucji oraz pracownicy podmiotów gospodarczych z regionu konińskiego.

Działania promujące tematykę ekonomiczną.
Współpraca z miejscowymi mediami w zakresie dostarczania materiałów, bądź opracowywania publikacji, czy współudziale w przygotowaniu audycji o tematyce i wydarzeniach ekonomicznych.
Współpraca z Urzędem Skarbowym i uczestnictwo w organizacji tzw. Drzwi otwartych dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
Współudział w organizacji i przeprowadzaniu ogólnokrajowego Konkursu wiedzy
handlowo – menadżerskiej organizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, Urząd Miasta oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie.
Udział studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w badaniu ankietowym klientów podczas Dnia Otwartego w Urzędzie Skarbowym w Koninie w
dniu 14 kwietnia 2007 roku.

IV. Działalność Szkolnego Koła PTE w Ostrzeszowie
Działalność szkoleniowa i organizacyjna Koła:

n Przygotowywanie uczniów liceum i technikum do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
n Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego etapu zawodów.
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n Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu WIEDZA O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
n Przygotowywanie uczniów do konkursu WIEDZA KONSUMENCKA na etapie powiatowym.
n Udział członków koła w szkoleniach OKE na egzaminatorów: technik handlowiec,
technik rachunkowości, technik ekonomista.
n Przygotowywanie uczniów technikum do projektów w ramach zamkniętych egzaminów.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Poznaniu
Lp.
1

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje

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

Seminaria
(udział)
Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje
2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

Struktura organizacyjna Oddziału – Członkowie
Lp.

Wyszczególnienie

2006

2007

3
300
4
300
41
446
6
340
1
250
0
0
0
0
0
0
0

2
350
1
90
38
425
4
165
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabela B
2006
4

2007

1

Koła

2

Kluby

0

0

3

Rady Koordynacyjne

0

0

4

Inne

0

0

5

Członkowie

281
4

203
4

a) zwyczajni
b) wspierający

4
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Oddział PTE w Rzeszowie
1. Stan organizacyjny Oddziału
Stan organizacyjny Oddziału na dzień 31.12.2007 ilustruje poniższe zestawienie:
Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2006
Przyjęto w okresie sprawozdawczym
Skreślono
Stan na dzień 31.12.2007

Członkowie
Zwyczajni

295
77
205
167

Członkowie
Wspierający

11
–
3
8

Koła

Kluby

17
–
7
10

1
–
1
–

Rady
Koordyn.

1
–
–
1

Z powyższej tabeli wynika, że zmniejszyła się ilość członków zwyczajnych Towarzystwa.
Nastąpiło także zmniejszenie się liczby członków wspierających o 3 i likwidacja 7
kół PTE oraz Klubu PTE, a członkowie pragnący pozostać zostali włączeni do Koła
przy Oddziale Wojewódzkim PTE.

2. Popularyzacja Wiedzy Ekonomicznej, praca z młodzieżą
Główną formą popularyzowania wiedzy ekonomicznej jest organizowanie od wielu lat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
W roku 2007 zakończona została Jubileuszowa XX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.
Wzięło w niej udział 597 uczniów z 41 szkół ponadpodstawowych województwa podkarpackiego. Do zawodów okręgowych zakwalifikowano 71 uczniów z 18 szkół.
W zawodach centralnych wzięło udział 2 uczniów z następujących szkół: Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie.
W kwietniu 2007 odbyło się uroczyste podsumowanie Jubileuszowej XX Olimpiady. Spotkanie prowadziła Pani dr Krystyna Leśniak-Moczuk Sekretarz Zarządu OW
PTE. Wśród zaproszonych gości byli:
l Wicekurator Oświaty w Rzeszowie – Pan mgr Jerzy Cypryś
l Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie – Pan dr Krzysztof Kaszuba,
były Wiceprzewodniczący Komitetu Okręgowego OWE Pan dr Zbigniew Śmiechowski oraz laureaci i finaliści poprzednich Olimpiad.
Podzielili się swoim doświadczeniem oraz sukcesami. Spotkanie połączone było
z wręczeniem drobnych okolicznościowych upominków. Upłynęło w bardzo miłej atmosferze.
W miesiącu sierpniu 2007 Oddział PTE przystąpił do organizowania kolejnej XXI
Olimpiady przebiegającej pod hasłem ,,Gospodarstwo domowe – wymiar
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społeczno-ekonomiczny”. W zawodach szkolnych udział wzięło 480 uczniów z 43
szkół województwa podkarpackiego.
W m-cu grudniu br. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie zorganizowano Sesję Popularnonaukową ,,Młodego Ekonomisty” nt. ,,Gospodarstwo domowe
– wymiar społeczno-ekonomiczny”.
Prelegentami byli:
– prof. dr hab. Stanisław Wydymus – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie,
– dr Krzysztof Kaszuba – Dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie,
– dr Anna Miarecka – z Katedry Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie,
– uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie.
W sesji wzięli udział: Pani dr Krystyna Sieniawska – Przewodnicząca Komitetu Okręgowego OWE, dr Dariusz Wyrwa – Przewodniczący Jury OWE oraz uczniowie zakwalifikowani do zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z woj.
podkarpackiego.

3. Działalność szkoleniowa
Rok 2007 był dla działalności szkoleniowej Oddziału okresem trudnym. Zwiększająca się na rynku szkoleniowym konkurencja nie spowodowała znacznego zwiększenia ilości szkoleń. Oddział wychodził z nowymi tematami szkoleniowymi, prowadził również szeroką akcję informacyjną. Mimo podejmowanych wysiłków nie osiągnięto zamierzonych celów.
W roku 2007 nasz Oddział kontynuował rozmowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w sprawie projektów szkoleń w ramach Działania 2.1 oraz 2.4 nt:
,,Szkolenia przygotowujące do zawodu księgowego” przeznaczonych dla bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem” złożonych w m-cu grudniu 2006 r.
Mimo uzyskania pozytywnej rekomendacji oraz prowadzonych negocjacji dotyczących zmniejszenia środków w projekcie, nie otrzymaliśmy dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego uwagi na brak środków przewidzianych na realizację tego Działania.
Równocześnie Oddział współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie. Otrzymał zlecenie na przeprowadzenie 3 kursów z tematów:
“Pełna księgowość – od podstaw” dla 77 słuchaczy.
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Ilość przeprowadzonych szkoleń i ich tematykę ilustruje poniższe zestawienie:
Lp.

Tematyka szkolenia

Ilość
kursów

Ilość
słuchaczy

KURSY:
1.

Samodzielny księgowy

1

10

2.

Kasjer walutowo-złotowy

7

87

3.

Pełna księgowość – od podstaw

4.

(zł przez PUP – Rzeszów)

3

77

Gospodarka finansowa oraz ewidencja księgowa

1

12

12

186

1

18

4

66

1

12

Razem:
KURSOKONFERENCJE
1.

Zamówienia publiczne

2.

Gospodarka finansowa jednostek samorządu
terytorialnego wg obowiązujących przepisów

3.

Podatek VAT – dla jednostek samorządu
terytorialnego

4.

Bilans 2007

1

45

Razem:

7

141

19

327

Ogółem przeszkolonych:

4. Praca Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTE i jego Prezydium
W roku 2007 odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Oddziału oraz 1 posiedzenie Prezydium.
Posiedzenia Zarządu poświęcone były głównie sprawom wynikających z obowiązków statutowych.
Na grudniowym posiedzeniu Zarządu Oddziału Sekretarz dr Krystyna LeśniakMoczuk przekazała informacje z VIII Kongresu Ekonomistów Polskich, który odbył
się w Warszawie w dniach 29 – 30 listopada 2007 r.
W Kongresie uczestniczyła także, Pani dr Krystyna Sieniawska – Przewodnicząca
Komitetu Okręgowego OWE.
W seminarium we Vlotho uczestniczył Pan dr Marek Mróz rekomendowany przez
nasz Oddział.
Członkowie naszego Zarządu często biorą udział w spotkaniach organizowanych
przez Zarząd Krajowy PTE.
Dużo uwagi poświęcono również analizie wyników finansowych i działalności
szkoleniowej Oddziału oraz wysuwano wnioski zmierzające do jej poprawy.

5. Działalność Regionalnej Rady Koordynacyjnej Kół PTE w Przemyślu
Rada odbywała swoje posiedzenia zgodnie z przyjętym planem. Na posiedzeniach analizowano sytuację w poszczególnych Kołach PTE, zastanawiano się nad
działaniami w zakresie przyjmowania nowych członków. Szczególnie dużo uwagi
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poświęcono Kołom szkolnym w regionie przemyskim.
Na posiedzeniu Zarządu odbytym w grudniu 2007 został wygłoszony odczyt nt.
,,Czy warto kształcić młodych ekonomistów ?” Wygłosił go uczeń Zespołu Szkól
Ekonomicznych w Przemyślu – Łukasz Kunicki.
W odczycie udział wzięła również zaproszona młodzież z terenu działania Rady.
Odczyt spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Została także wręczona srebrna odznaka PTE Pani mgr Alicji Nowak opiekunowi
Koła PTE.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Rzeszowie
Lp.
1

Tabela A

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

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

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

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2006

2007

–
–
–
–
19
314
1
56
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
19
327
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tabela B

Wyszczególnienie

2006

2007

1

Koła

17

10

2

Kluby

1

–

3

Rady Koordynacyjne

1

1

4

Inne

–

–

5

Członkowie

295
11

167
8

a) zwyczajni
b) wspierający
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19.

Oddział PTE w Szczecinie
W roku 2007 działalność merytoryczna Oddziału Wojewódzkiego PTE w Szczecinie prowadzona była zgodnie z celami określonymi w statucie, a mianowicie:

1. Działalność szkoleniowo-kształceniowa
a) W okresie sprawozdawczym prowadzono kształcenie młodzieży i dorosłych w Wyższej
Szkole Zawodowej ,,Oeconomicus” PTE na kierunku ,,ekonomia” w specjalnościach:
1. Gospodarka nieruchomościami,
2. Gospodarka turystyczna i hotelarstwo,
3. Organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy.
oraz na kierunku ,,pedagogika” w specjalnościach:
1. Pedagogika resocjalizacyjna – profilaktyka społeczna,
2. Pedagogika społeczna – praca socjalna.
W 2007 roku w Wyższej Szkole Zawodowej ,,Oeconomicus” PTE kształciło się:
– na studiach stacjonarnych – 43 studentów,
– na studiach niestacjonarnych – 278 studentów.
Absolwenci w roku 2007:
– studia stacjonarne – 20 absolwentów
– studia niestacjonarne – 31 absolwentów.
W marcu i czerwcu 2007 roku zakończyła się II i III edycja studiów podyplomowych z zakresu ,,Bezpieczeństwa i higieny pracy”, które ukończyło 25 osób. Obecnie na kolejnych edycjach studiów podyplomowych z zakresu ,,Bezpieczeństwa i higieny pracy” kształci się 51 osób.
Na studiach podyplomowych z zakresu ,,pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej”, oraz ,,pedagogiki ogólnej i szkolnej” kształci się 71 osób.

b) Konferencje i seminaria
W roku 2007 Oddział PTE był współorganizatorem konferencji naukowych:
1. Zagospodarowanie turystyczne,
2. Przeobrażenia na rynku i kierunki jego rozwoju,
3. Mikrofirma 2007.

2. Ekspertyzy
W ramach prowadzonej działalności eksperckiej w roku 2007 przeprowadzono 11
ekspertyz związanych z doradztwem ekonomiczno-finansowym dotyczącym programów inwestycyjnych przedsiębiorstw, wyceną, analizą, oceną sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, opinią prawną oraz analizą możliwości pozyskania pomocy
publicznej przez przedsiębiorstwa.
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3. Propagowanie wiedzy ekonomicznej
W roku 2007 Oddział był współorganizatorem:
– XXI edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla województwa zachodniopomorskiego. W olimpiadzie wzięło udział 587 uczniów z 43 szkół.
Do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 73 uczniów.
– XIV edycji Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej (pod patronatem Kuratorium Oświaty) dla gimnazjów miasta Szczecina i regionu szczecińskiego. Ogólna liczba uczestników wyniosła 49 uczniów z 13 szkół.

4. Działalność wydawnicza
W 2007 roku Oddział Wojewódzki PTE wydał 4 prace naukowe i skrypty o łącznym nakładzie 840 egzemplarzy, są to:
1. Wprowadzenie do polityki gospodarczej, Majchrzak Magdalena, 160 egz.
2. Moje ulubione aforyzmy – nie tylko ekonomiczne, Grzywacz Waldemar, 275
egz.
3. Elementy ekonomii i polityki społecznej, Jaźwiński Ireneusz 155 egz.
4. Zadania i pytania z rachunkowości podatkowej, Winiarska Kazimiera, 250 egz.

5. Działalność władz Oddziału
W 2007 roku odbyły się cztery posiedzenia Zarządu, na których:
– podjęto uchwałę o uruchomieniu nowych studiów podyplomowych,
– podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o przedłużenie pozwolenia na
działalność Wyższej Szkoły Zawodowej ,,Oeconomicus” PTE w Szczecinie,
– podjęto uchwałę w sprawie zmiany składu Senatu Wyższej Szkoły Zawodowej
,,Oeconomicus” PTE,
– w związku z posiadaniem przez Oddział PTE statusu organizacji pożytku publicznego, podjęto uchwałę w sprawie wykorzystania środków finansowych zgromadzonych z wpłat 1 % podatku,
– zatwierdzono sprawozdanie finansowe OW PTE za 2006 rok,

6. Liczba członków na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi: 66 członków
zwyczajnych i 6 wspierających.
RAMOWY PROGRAM PRAC STATUTOWYCH
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTE w Szczecinie
na rok 2008
W roku 2008 zadania statutowe naszego Oddziału będą skoncentrowane na działalności oświatowej, eksperckiej, doradczej i wydawniczej.
W poszczególnych formach działalności planujemy:
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1. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej:
Organizacja konferencji, seminariów, prelekcji i odczytów zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym. Pozyskiwanie sponsorów na sfinansowanie bezpłatnych odczytów, prelekcji i seminariów.

2. Działalność szkoleniowo – kształceniowa:
– prowadzenie Wyższej Szkoły Zawodowej ,,Oeconomicus” PTE, uruchomienie nowych specjalności w ramach kierunku ,,ekonomia” i ,,pedagogika”,
– pozyskiwanie środków pomocowych z funduszy unijnych na prowadzenie różnego typu szkoleń w celu realnego obniżenia kosztów dla uczestników tych szkoleń,
– wzbogacenie oferty studiów kształcenia podyplomowego oraz prowadzenie dotychczasowych studiów podyplomowych,
– kontynuowanie prac i wprowadzanie nowych tematów badawczych,
– kursy, m. in.:
– dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
– dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
– komputerowe,
– z zakresu prawa pracy,
– z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
– dla kandydatów na pilotów wycieczek,
– przygotowujące do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie,
– szkolenia specjalistyczne na zamówienia firm.
3. Konsultacje i doradztwo:
Stałe prowadzenie doradztwa dla przedsiębiorstw oraz innych podmiotów, w tym
jednostek samorządu terytorialnego, przez ekspertów PTE. Konsultacje dla młodzieży szkolnej, słuchaczy i studentów.

4. Ekspertyzy:
Stałe wykonawstwo prac eksperckich w oparciu o zapotrzebowanie rynku.

5. Propagowanie wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży:
Organizacja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół średnich oraz
Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno – Ekonomicznej dla młodzieży gimnazjów. Pozyskiwanie sponsorów na sfinansowanie kosztów Małej Olimpiady Wiedzy
Społeczno-Ekonomicznej.

6. Rozwój działalności wydawniczej:
Oddział Wojewódzki PTE planuje rozszerzyć działalność wydawniczą przez:
– wydawanie skryptów i prac naukowych pracowników uczelni i innych osób,
– wydawanie prac popularnonaukowych i eksperckich,
– wydawanie recenzowanych Zeszytów Naukowych ,,Oeconomicus”.

7. Działalność wewnątrzorganizacyjna
– rozwój istniejących kół PTE,
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– utworzenie nowych kół PTE,
– rozwój działalności w Wyższej Szkole Zawodowej ,,Oeconomicus” Koła Przedsiębiorczości ,,SELF MADE” oraz Koła Naukowego Turystyki ,,TURYSTA”,

8. Nawiązywanie i zacieśnianie kontaktów z ośrodkami pozarządowymi w regionie.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Szczecinie
Lp.
1

Tabela A

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

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

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

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2006

2007

2
98
–
–
2
36
–
–
4
880
27
51
8
1
317
55
–

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

Wyszczególnienie

2006

2007

1

Koła

3

3

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne (Rada Naukowa)

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

1

1

63
6

66
6
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20.

Oddział PTE w Toruniu
XIX Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału PTE, który odbył się 23 maja
2007 roku wybrał bezpośrednio na Prezesa Zarządu Oddziału mgr Adama P. Balcerzaka i na członków władz Oddziału:
1. Magdalenę Kuczmarską
2. dr Michała Moszyńskiego
3. prof. Barbarę Polszakiewicz
4. dr Iwonę Salejko-Szyszczak
5. mgr Romana Wróblewskiego
6. mgr Andrzeja Ziółkowskiego
Z siedmioosobowego Zarządu Oddziału wyłoniono Prezydium w następującym
składzie:
1. mgr Adam P. Balcerzak – prezes Zarządu Oddziału
2. dr Michał Moszyński – wiceprezes
3. dr Iwona Salejko-Szyszczak – sekretarz
W okresie sprawozdawczym działalność Oddziału skupiała się realizacji zadań
związanych z bieżącym funkcjonowaniem Towarzystwa i sprawdzała się do następujących działań:
1. działalności statutowej koncentrującej się na popularyzacji wiedzy ekonomicznej
oraz pozyskiwania do współpracy osób zainteresowanych realizacją celów statutowych Oddziału;
2. działalności organizacyjnej Oddziału;
3. restrukturyzacji działalności operacyjnej Oddziału nastawionej na uzdrowienie jego sytuacji finansowej oraz efektywnym gospodarowaniu zasobami ,,Domu Ekonomisty”

I. Działalność statutowa
W okresie sprawozdawczym działalność statutowa koncentrowała się na popularyzacji wiedzy ekonomicznej wśród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, poprawianiu warunków dla rozwoju naukowego dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
oraz doktorantów z innych ośrodków akademickich, jak również szerzeniu wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży licealnej z Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Toruniu w przygotowaniach do Olimpiady Ekonomicznej. Istotnym narzędziem
pomocnym w propagowaniu wiedzy ekonomicznej stał się nowo stworzony portal internetowy Oddziału.
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Bardzo istotnym osiągnięciem w tym zakresie była reaktywacja wspierania działalności wydawniczej członków oddziału.

Popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
Działania w tym zakresie była głównie realizowane przez Koło przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania kierowane przez dr Michała Muszyńskiego. Dzięki
aktywności członków Koła została podjęta nowa cykliczna inicjatywa w postaci
,,Spotkań z praktykami”, której celem jest konfrontacja teorii wykładanej na uniwersytecie z praktyką polskiego życia gospodarczego. W ramach tej inicjatywy odbywają się otwarte wykład praktyków, połączone z prezentacjami przygotowywanymi
przez studentów oraz z forum dyskusyjnym:
– 21 listopada odbyło się spotkanie z Panem Markiem Adamiukiem Prezesem Firmy
Polimer Sp. z o. o. pt. Eksport jako motor działalności średniego i małego przedsiębiorstwa.
Plan spotkania:
Teoria
Magdalena Kuczmarska, Marlena Szerel – Migracje zarobkowe Polaków po akcesji do UE.
Marcin Błaszczyk – Konkurencyjność polskich eksporterów.
Praktyka gospodarcza
Marek Adamiuk – Prezentacja przedsiębiorstwa oraz dyskusja na temat praktycznych doświadczeń związanych z działalnością eksportową
Dyskusja – główne nurty:
a. Problemy rozwoju MSO w Polsce
b. Czy w Polsce bezrobocie jest problemem? Migracje a bezrobocie i płace w Polsce?
c. Co przeszkadza naszym eksporterom?

Wspieranie rozwoju naukowego młodych ekonomistów
Działalność w tym zakresie była realizowana dzięki zorganizowaniu ogólnopolskiej
konferencji naukowej adresowanej do doktorantów, asystentów oraz młodych doktorów, która odbyła się 23 – 34 listopada na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania pod tytułem Wyzwania społeczno – ekonomiczne Europy w gospodarce globalnej.
Patronat nad tą inicjatywą objął Prezydent Torunia Pan Michał Zaleski, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzaniu UMK prof. Włodzimierz Kraszewski oraz Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici. W konferencji wzięło udział 65 uczestników
z 17 czołowych polskich ośrodków akademickich. Namacalnym rezultatem tej konferencji będzie opublikowanie dwóch zwartych opracowań książkowych pod tytułem:
– Konkurencyjność gospodarki Polski
– Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej.
Planowanym terminem publikacji obydwu książek jest koniec maja 2008 r.
Ponadto pod auspicjami Oddziału Toruńskiego PTE zostały opublikowane dwie
monografie:
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1. A. P. Balcerzak, D. Górecka (red.), Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007. (nakład wydania 300 – egzemplarzy)
2. A. P. Balcerzak, D. Górecka (red.), Uwarunkowania rozwoju społeczno – gospodarczego Polski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007. (nakład wydania 300
– egzemplarzy)
Dzięki temu Oddział reaktywował swoją działalność wydawniczą.

Wsparcie dla uczestników Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
W okresie sprawozdawczym odbył się pierwszy etap XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którego hasłem przewodnim było Gospodarstwo domowe – wymiar
społeczno-ekonomiczny.
W ramach przygotowań do Olimpiady:
– 31 października w Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu mgr Adam P. Balcerzak wygłosił wykład pt. Wpływ interwencjonizmu państwowego na sytuację i decyzje gospodarstw domowych, którego słuchaczami byli uczniowie toruńskiego
technikum ekonomicznego oraz technikum ekonomicznego w Brodnicy.
– 17 grudnia w Oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy
członek naszego Oddziału – Koła przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK mgr Arkadiusz Graczyk wygłosił kolejny wykład pt. Konsument i konsumpcja w teorii – ujęcie interdyscyplinarne, który był adresowany dla uczniów z Bydgoszczy, Torunia i Brodnicy przygotowujących się Olimpiad Ekonomicznej

Nowy portal internetowy Oddziału
Jednym z podstawowych narzędzi popularyzacji wiedzy ekonomicznej oraz budowania wizerunku Oddziału stała się nowo zbudowana domena internetowa pod
adresem: www.pte.umk.pl.
Dzięki temu narzędziu Oddział umożliwia publikacje dłuższych opracowań naukowych w postaci elektronicznej w Cyfrowej Bibliotece PTE Toruń oraz stwarza możliwość dzielenia się najnowszymi wynikami badań, poprzez ich elektroniczną publikacje w dziale PTE Toruń Working Papers. Skorzystanie z tych form rozpowszechniania dorobku naukowego pozwala na ograniczenie opóźnień czasowych związanych
z długotrwałym procesem wydawniczym.
Obecnie w Cyfrowej Bibliotece PTE została opublikowana praca Pana Jarosława Cholewiński pt. Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego, natomiast w dziale PTE Toruń Working Papers opublikowano 31 artykułów naukowych, recenzowanych przez współpracujących z Oddziałem profesorów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

II. Działalność organizacyjna
Według stanu na 31 grudnia 2007 Oddział PTE w Toruniu liczył 5 kół:
– Koło przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK – 32 członków
– Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu – 7 członków
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– Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Brodnicy – 10 członków
– Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu – 10 członków
– Koło Miejskie w Toruniu – 12 członków
Członkowie fizyczni wspierający działalność Towarzystwa w 2007 to:
– Koncern Energetyczny Energia S.A.
– Agrohanza Torun
– CCP Pacyfik
– Geofizyka Toruń S.A.
Praca Oddziału od 24 maja do 31 grudnia 2007roku kierowana była przez jego
statutowe władze Zarząd oraz Prezydium. W okresie sprawozdawczy odbyły się trzy
posiedzenia Zarządu: 31 maja, 28 czerwca oraz 4 września. Do najważniejszych
spraw będących przedmiotem posiedzeń i podjętych uchwał należy zaliczyć:
– ukonstytuowanie się nowych władz;
– uchwały i decyzje dotyczące bieżącej działalności Towarzystwa, związanej z restrukturyzacją zatrudnienia, gospodarowaniem majątkiem i sytuacją finansową
Oddziału

III. Restrukturyzacja działalności operacyjnej Oddziału oraz uzdrowienie
finansów
Jednym z największych problemów Oddziału w ostatnich latach była chroniczna
niewydolność finansowa. Zgodnie ze sprawozdaniem z działalności poprzedniego
zarządu:
– w drugim półroczu 2005 Oddział poniósł stratę w wysokości 6 397 zł;
– w roku 2006 Oddział poniósł stratę w wysokości 1 531 zł;
– I kwartale 2007 roku Oddział poniósł ponownie stratę w wysokości 3 311 zł.
W związku z tym w pierwszym miesiącu funkcjonowania nowego zarządu została
przeprowadzona wnikliwa analiza sytuacji finansowej w konfrontacji z skalą działalności, potrzebami i efektywnością poszczególnych funkcji operacyjnych Oddziału.
Stwierdzono, że głównym powodem corocznych strat były zbyt wysokie koszty
zatrudnienia związane ze funkcjonowaniem w Oddziale stanowiska księgowego oraz dodatkowe koszty funkcjonowania administratora. Koszty utrzymania stanowiska księgowego generowały niemal połowę kosztów funkcjonowania Oddziału Toruńskiego PTE. W związku z tym zarząd podjął decyzję o outsourcingu tej funkcji operacyjnej. Tym samym w lipcu 2007 zlikwidowano stanowisko księgowego w Oddziale. Ponadto postanowiono nie przedłużać umowy z administratorem.
Działania te w powiązaniu z ograniczeniem pozostałych kosztów stałych pozwoliły na ustabilizowanie sytuacji finansowej Oddziału.
Dzięki aktywizacji działalności statutowej było także możliwe znacznie zwiększenie przychodów.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Toruniu
Lp.
1

2
3
4
5

6

7
8

Tabela A
20071)

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2006

Konferencje

–
–
–
–
5
500
1
295
–
–
–
–
–
–
–
–
2

1
65
2
43
–
–
–
–
2
600
–
–
–
–
–
–
2

180

210

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej)
liczba
Przygotowanie do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
– prelekcje
uczestnicy
Prace naukowe opublikowane w postaci elektrycznej w dziale
Cyfrowa Biblioteka PTE Toruń na stronie internetowej oddziału
Artykuły naukowe opublikowane w postaci elektronicznej
w dziale PTE Toruń Working Papers na stronie internetowej oddziału

–

1

–

31

W kolumnie dotyczącej roku 2007 zawarto dane dotyczące działalności zarządu oddziału wybranego 23 maja
2007 na specjalnym zjeździe oddziału. Szczegółowe informacje dotyczące działalności oddziału od stycznia
do maja 2007 znajdują się sprawozdaniu zarządu, który ustąpił 23 maja. Sprawozdanie to zostało przysłane do
zarządu krajowego po wspomnianych wyborach.

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Tabela B
2006

2007

1

Koła

5

5

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

–

–

5

Członkowie

85
5

71
4
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Wyszczególnienie

a) zwyczajni
b) wspierający

21.

Oddział PTE w Wałbrzychu
Zarząd Oddziału PTE w Wałbrzychu pracował i pracuje nad optymalnym wykorzystaniem możliwości rozwojowych. Rok 2007 Oddział uznał za udany.
Realizacja działań szkoleniowych przy jednoczesnej dyscyplinie kosztownej zaowocowała dodatnim wynikiem finansowym Oddziału w 2007 r.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA:
Podstawowym sposobem popularyzowania wiedzy ekonomicznej oraz pozyskiwaniem funduszy na funkcjonowanie Oddziału była kontynuacja działalności szkoleniowej.
Tematyka organizowanych szkoleń (w formie 1 dniowych seminariów) związana
była z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej , przepisami prawnymi dostosowanymi do standardów UE. Z uwagi na stabilizację przepisów podatkowych i niewielkich
zmian w tematyce ZUSu, oraz przy rosnącej liczbie szkoleń bezpłatnych finansowanych ze środków unijnych, utrzymywał się niski popyt na dokształcanie.
Biuro Oddziału podejmowało wiele prób zaistnienia na rynku poprzez marketing, poszukiwanie nowych tematów, stawiania na jakość oferowanych usług co w rezultacie spowodowało realizację większej liczby szkoleń, niż w roku 2006 o 4 jednostki szkoleniowe.
Na przestrzeni 2007 roku zorganizowanych zostało 29 szkoleń (w 2006 – 25 szkoleń)
i przeszkolono w 2007 r.- 780 osób a w 2006 r. 686 klientów (prawie o 100 osób więcej
niż w 2006).Oddział zakończył ubiegłoroczną działalność pozytywnymi rezultatami.
W realizacji zadań szkoleniowych Oddział stale współpracuje z grupą wysokiej
rangi specjalistów-praktyków z różnych ośrodków tj. Wałbrzycha,Wrocławia, Jel.
Góry, Legnicy, Radomia, Olsztyna.
Ogółem w roku 2007 zorganizowano 29 szkoleń na których przeszkolono 780 osób.
(w tym 2 szkolenia na zlecenie zakładów, na których wzięło udział 32 osoby).
Wg. założonego planu na 2007 r. nie zrealizowane zostały 3 seminaria, które były odwołane z uwagi na małą ilość słuchaczy a dotyczyły tematów :
l rachunek przepływów pieniężnych,
l inwentaryzacja aspekt prawny, podatkowy,
l podatek dochodowy od osób prawnych.
Każde seminarium kończyło się wydaniem materiałów szkoleniowych opracowanych przez wykładowców.
Oddział nasz nie prowadzi działalności wydawniczej i nie jest organizatorem studiów.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Oddział PTE w Wałbrzychu całą działalność statutową pokrywał ze środków osiągniętych dzięki organizowaniu szkoleń. Był to kolejny dobry rok dla Oddziału. W ramach
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działalności statutowej w roku 2007 zostało przeszkolonych 17 osób bezpłatnie (o 7 osób więcej niż w 2006 r.) oraz 5 osób z częściową dopłatą. W dalszym ciągu stosowane
były bonifikaty dla stałych klientów będących w trudnej sytuacji finansowej. Wzorem lat
ubiegłych kontynuowane było pośrednictwo między odbiorcami szkoleń a wykładowcami w wyjaśnianiu problemów doprowadzając do konsultacji zainteresowanych.
W strukturze organizacyjnej Oddziału brak było członków wspierających a aktualny stan członków fizycznych na koniec 2007 r. wynosi 24 osoby i pozostał na poziomie poprzedniego roku. W związku z tym, że nie wzrastała liczba członków fizycznych i wspierających było brak przy Oddziale w przeciwieństwie do innych Oddziałów, które poprzez czł. fizycznych i wspierających mogły rozwinąć działalność
statutową (organizacja konferencji, odczytów) a tym samym powiększyć swoje fundusze, Oddział nasz chcąc zachować płynność finansową i działać samodzielnie
kontynuował i zamierza w dalszym ciągu realizować działalność szkoleniową, która
przynosi zyski pozwalające na utrzymanie Oddziału.
W swych działaniach Oddział w W-chu kładł duży nacisk na jakość usług szkoleniowych. Dokonywał selekcji i doboru wykładowców-trenerów. Rekrutacja była podstawowym elementem działania Oddziału. Dobrze dobrany zespół z różnorodnym doświadczeniem w poszczególnych branżach pozwalał lepiej zidentyfikować problem poszczególnych firm i odpowiednio na niego zareagować. To dzięki wykładowcom, Oddział stanowił
realne wsparcie dla wielu firm w zakresie usług szkoleniowych, a klienci to doceniali.
W roku 2007 bazę naszych wykładowców-praktyków poszerzono o nowych specjalistów, trenerów z Wrocławia (Kancelaria Doradztwa Podatkowego),z Radomia (Pracownia Zamówień Publicznych) oraz z Olsztyna (Kancelaria Biegłego Rewidenta).

POSIEDZENIA ZARZĄDU ODDZIAŁU:
W roku 2007 odbyły się 2 posiedzenia Zarządu w tym 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzeń wymienionych organów obok statutowych spraw było:
1. sprawozdanie z działalności za rok 2007,
2. uzyskane wyniki finansowe Oddziału w roku 2007, sprawozdanie
3. zatwierdzenie bilansu za rok 2007 i podjęcie Uchwały w tej kwestii,
4. przyjęcie założeń programu działalności Oddziału na rok 2008
5. przyjęcie stosownych uchwał.

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI:
Współpraca z instytucjami, organizacjami, władzami samorządowymi:
l w dalszym ciągu kontynuowana jest współpraca z ZUSem, która sprowadza się
do organizacji seminariów o tematyce ubezpieczeń,
l kontynuuje się współpracę z Centrum Samorządu Lokalnego – Jelenia Góra w zakresie organizacji seminariów o tematyce rachunkowości budżetowej,
l współpraca rozwija się z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości w W-chu w
zakresie dzierżawy pomieszczeń wykładowych przy organizacji większych szkoleń
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l kontynuowana jest współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim – Wydział Prawa
angażując specjalistę do prowadzenia wykładów z Kodeksu Pracy,
l trwa współpraca z Akademią Ekonomiczną – Katedra Rachunkowości – W-w przy
organizowaniu seminariów o tematyce z rachunkowości.
l nawiązano współpracę z Pracownią Zamówień Publicznych w Radomiu celem pozyskania wykładowcy z zakresu zamówień,
l nawiązano kontakt z Kancelarią Biegłego Rewidenta w Olsztynie w celu prowadzenia szkoleń dla instytucji kultury.

GOSPODARKA FINANSOWA ODDZIAŁU:
W roku sprawozdawczym odnotowano wzrost przychodu ogółem w stosunku do roku
poprzedniego, jak również wynik finansowy został zwiększony do roku poprzedniego.
Głównym powodem zwiększenia przychodu i wzrostu wyniku finansowego był
zwiększony wysiłek pozyskiwania dochodów z działalności szkoleniowej przy jednoczesnej dyscyplinie kosztownej.
Szkolenia w 2007 roku przedstawia poniższa tabela
Lp.
Temat szkolenia
1.
2.
3.
4.

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek doch. od osób prawnych
Podatek VAT
Aktualne problemy gosp. fin. dla sektora finansów
publicznych, bilans – budżet
5. Kodeks pracy – wybrane zagadnienia
6 Prawo zamówień publicznych
7. Zmiany w Ustawie o zasiłkach rodzinnych ZUS
8. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne ze szczególnym
uwzględnieniem inwest. rozpoczętych w budowie
9. Podatek VAT dla sfery budżetowej
10. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne
11. Podatek od nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe
12. Rachunkowość i zasady opodatkowania instytucji kultury
13. Karta nauczyciela
14. Bilans
RAZEM:
Szkolenia zamknięte:
1. ZWiK-Dzierżoniów z Kodeksu Pracy
2. Gimnazjum w Jaworze nt. ,,Jak pozyskiwać śr. unijne
i jak przygotować wnioski o dofinansowanie projektów’’

Liczba
szkoleń
2
2
3

Liczba
uczestników
64
38
67

3
3
2
2

243
56
31
45

3
1
1
2
1
1
1
27
1
1

53
13
16
44
25
31
22
748

1

15

17
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Wałbrzychu
Lp.
1

Tabela A

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

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

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

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2006

2007

–
–
25
686
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
27
748
2
32
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tabela B

Wyszczególnienie

2006

2007

1

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

5

Członkowie
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24
–

–
24
–

22.

Oddział PTE w Warszawie
Wstęp
Rok 2007 miał istotne znaczenie dla funkcjonowania Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, gdyż w tym roku udało nam się w znacznym stopniu przezwyciężyć poważne trudności finansowe, z jakimi musieliśmy
się borykać w poprzednich latach. Dotyczyło to zwłaszcza 2006 r., w którym z tych
właśnie powodów Oddziałowi wręcz groziło wstrzymanie działalności.
Te pozytywne zmiany w ubiegłym roku pojawiły się zarówno na skutek utrzymywania bardzo oszczędnego trybu funkcjonowania Oddziału, jak też, w szczególności, dzięki naszej wzmożonej aktywności w zakresie sporządzania ekspertyz, głównie na zlecenie sądów oraz prokuratury. Nieliczna grupa Kolegów angażujących
się w tę działalność zasługuje na nasze wysokie uznanie. Jednocześnie powinni oni
stanowić pozytywny przykład dla wszystkich członków naszego Oddziału, skłaniający ich do poszukiwania różnorodnych obszarów działania, w których mogliby bardziej aktywnie przyczyniać się do przysparzania korzyści OW PTE. Sytuacja, w której tradycyjne źródła pozyskiwania dodatkowych środków, jakimi kiedyś były szkolenia, są obecnie bardzo trudne do wykorzystania ze względu na silną konkurencję
na rynku w tym zakresie; konieczne jest przejawianie z naszej strony większej inwencji w zdobywaniu środków zapewniających Oddziałowi możliwość realizacji jego celów statutowych.
Duże znaczenie dla poprawy sytuacji finansowej, pozwalającej na swobodną realizację działalności statutowej, miały także wpłaty 1% podatku od dochodów osobistych na rzecz Oddziału jako organizacji pożytku publicznego.
Rok ubiegły stanowił utrwalenie zaangażowania się naszego Oddziału w różne aspekty problematyki rozwoju regionalnego kraju, czego dowodem były trzy poważne konferencje na te tematy. Konferencje te, zorganizowane przy współpracy z Politechniką Radomską i Wyższą Szkołą Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie (Radom),
z terenowym Kołem PTE w Białej Podlaskiej i Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Biała Podlaska) i z Instytutem Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej (Warszawa), są nie tylko dorobkiem OW PTE,
lecz niewątpliwie stanowią poważny wkład w rozwój polskiej nauki. Podkreślić przy
tym należy istotny udział, jaki w przygotowaniu i realizacji tych konferencji miała Rada Naukowa Oddziału Warszawskiego PTE.
Obok organizowania konferencji, które stanowią przejaw wychodzenia OW
PTE na zewnątrz ze swoją działalnością, istotne znaczenie mają przedsięwzięcia
podejmowane wewnątrz Oddziału. Zaliczyć do tego należy spotkania organizowane dla wszystkich członków OW PTE, aktywną działalność Klubu Nauczyciela
Ekonomisty i zebrania Sekcji Ekonomiki Rolnictwa oraz spotkania Koła Seniorów.
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Jesteśmy świadomi, że właśnie ten obszar działania Oddziału wymaga obecnie
większej aktywizacji.

I. Konferencje
W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące konferencje naukowe:
1. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego i możliwości jej realizacji w
podregionie radomskim, zorganizowana przez Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej, Oddział Warszawski PTE oraz Wyższą Szkołę Rozwoju Lokalnego
w Żyrardowie. Obrady konferencji otworzył prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski,
dziekan Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej.
Wygłoszono referaty na następujące tematy (w nawiasach nazwiska autorów):
– Historyczne uwarunkowania rozwoju podregionu radomskiego
(dr Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska, dr Piotr Tusiński),
– Strategia rozwoju województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem
podregionu radomskiego (dr Maciej Trzaskowski),
– Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie lat 2007-2013
(prof. dr hab. Franciszek Tomczak),
– Środki Unii Europejskiej wspierające rozwój regionalny
(prof. dr hab. Jan Śliwa),
– Potencjał ekonomiczno-demograficzny podregionu radomskiego i możliwości jego wykorzystania (prof. dr hab. Witold Rakowski),
– Możliwości inwestycyjne gmin podregionu radomskiego
(dr Ewa Markowska-Bzducha),
– Udział sektora bankowego w finansowaniu przedsięwzięć wspieranych środkami
unijnymi (dr Jerzy Małkowski),
– Współczesne czynniki rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Kozienice
(mgr inż. Tomasz Śmietanka).
Konferencja odbyła się na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej. Inicjatorem jej zorganizowania była Rada Naukowa Oddziału Warszawskiego PTE.
2. Edukacja i rynek pracy jako bariery i stymulatory rozwoju gospodarczego regionu bialskiego, zorganizowana wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym UMCS
w Lublinie, Kołem PTE w Białej Podlaskiej oraz Oddziałem PTE w Lublinie.
W organizowaniu konferencji uczestniczył również Powiatowy Urząd Pracy, Instytut
Rynku Pracy oraz Studium Celne z Białej Podlaskiej.
Inspiracją do organizacji konferencji były wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych na terenie województwa lubelskiego. Wskazały one m.in. na brak dostosowania profili kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz na deklarowanie przez
młodzież szkół średnich i studentów chęci wyjazdu do pracy za granicę.
Wygłoszono następujące referaty:
– prof. dr hab. Jacek Brdulak, Lokalne rynki pracy – szanse i problemy
– prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, Kapitał intelektualny jako czynnik sukcesu
w społeczeństwie wiedzy
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– dr Józef Łobocki, Uwarunkowania rozwoju lokalnego
– mgr Konrad Konefał, Uwarunkowania decyzji o emigracji zarobkowej pracowników
i młodzieży
– dr Joanna Marchel, Kierunki kształcenia zawodowego a rynek pracy
– mgr Edward Tymoszyński, Sytuacja na lokalnym rynku pracy
– Monika Trocewicz, Aspiracje zawodowe studentów i szanse ich realizacji w Białej
Podlaskiej
– Małgorzata Trębicka, Wielotorowość kształcenia jako próba powiększenia szans na
zdobycie zatrudnienia
– mgr inż. Tadeusz Kucharuk, Racjonalne kształcenie szansą regionu
Konferencja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska, Andrzeja Czapskiego oraz Starosty Powiatu Bialskiego, Tadeusza Łazowskiego.
3. Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów, zorganizowana przez Oddział z
Instytutem Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej. Wygłoszono następujące referaty:
Część I. Uwarunkowania i czynniki atrakcyjności inwestycyjnej regionów
– prof. dr hab. Kazimierz Kuciński, Centra i peryferia polskiej gospodarki w perspektywie europejskiej
– dr Bohdan Wyżnikiewicz, Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej regionów – oczekiwania i realizacja
– dr Jerzy Małkowski, Aspekty finansowe regionalnych programów operacyjnych
Część II. W poszukiwaniu nowych miar atrakcyjności inwestycyjnej regionów
– prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, Aspekty ekonomiczne atrakcyjności
inwestycyjnej regionów
– dr hab. Teresa Pakulska, dr Małgorzata Poniatowska-Jaksch, Poszukiwania nowych miar regionalnej atrakcyjności inwestycyjnej
– wystąpił również przedstawiciel Agencji Rozwoju Mazowsza
Konferencja ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska akademickiego.
Zbieżność tematyki przeprowadzonych trzech konferencji jest wynikiem nastawienia Oddziału na specjalizowanie się w podejmowaniu szeroko pojętej problematyki
regionalnej.
Ponadto Oddział współpracował z Zarządem Krajowym PTE przy organizacji konferencji naukowej pt. Banki w polskiej gospodarce. W obradach uczestniczyło kierownictwo i pracownicy Związku Banków Polskich. Wygłoszono pięć referatów.
II. Spotkania konsultacyjno-dyskusyjne (w nawiasach podano nazwiska referentów)
Klub Nauczyciela Ekonomisty
– Zmiany w rachunkowości wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej i międzynarodowych standardów rachunkowości (Edward Karwowski)
– Bank centralny jako instrument polityki monetarnej (Oskar Kowalewski)
– Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (Anna Skowronek-Mielczarek)
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– Problemy wykluczenia społecznego jako element polityki spójności Unii Europejskiej (Jerzy Małkowski)
– Podatek dochodowy od osób prawnych (Czesław Skowronek)
– Edukacja ekonomiczna w strategii rozwoju kraju do 2015 roku (Jacek Brdulak)
– Problemy finansowe gospodarstw domowych (Jerzy Małkowski)
– Sprawozdanie finansowe jednostki gospodarczej i jego analiza (Józef Marzec)
– Kierunki reform finansów publicznych (Joanna Marczakowska-Proczka)

Spotkania wszystkich członków Oddziału
– Polska droga do strefy euro (Zdzisław Sadowski)
– Sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw (Czesław Skowronek) oraz Przedsiębiorczość czy filantropia – dylematy Unii Europejskiej (Jerzy Małkowski)
– Wyzwanie dla ekonomistów. Refleksje po VIII Kongresie Ekonomistów Polskich
(Elżbieta Mączyńska)

Sekcja Ekonomiki Rolnictwa
– Potrzeba przyspieszenia modernizacji rolnictwa polskiego a polityka rolna (Katarzyna Duczkowska-Małysz)
– Funkcjonowanie rynku hurtowego artykułów rolno-spożywczych na przykładzie
Praskiej Giełdy Spożywczej (Zenon Daniłowski)
Po kilkudziesięcioletnim pełnieniu funkcji Sekretarza Sekcji Ekonomiki Rolnictwa
zrezygnował z niej dr Ryszard Boreński. Jego miejsce zajęła dr Iwona Kowalska ze
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

III. Prace na rzecz rozwoju nauk ekonomicznych
Podobnie jak w poprzednich latach, Oddział samodzielnie nie podejmował instytucjonalnych działań w tym zakresie. Działacze Oddziału uczestniczyli jednak w
przedsięwzięciach organizowanych w tym zakresie przez władze krajowe Towarzystwa. Ponadto nasi członkowie prowadzą szeroką działalność poza strukturami Towarzystwa (wykraczającą poza zakres ich pracy zawodowej). Biorą udział jako eksperci w pracach różnych agend (m.in. komisji sejmowych), należą do rad naukowych instytutów oraz innych jednostek naukowo-badawczych, prowadzą wykłady i
seminaria z zakresu nauk ekonomicznych w państwowych i prywatnych szkołach
wyższych. Wielu z nich publikuje książki, opracowuje podręczniki akademickie, prowadzi prace o charakterze naukowo-badawczym, uczestniczy w krajowych oraz zagranicznych konferencjach naukowych i sympozjach. Publikują także artykuły w prasie specjalistycznej i popularnej, udzielają wywiadów radiowych oraz telewizyjnych.
Członkowie Oddziału pełnią ważne funkcje we władzach naczelnych PTE i są reprezentowani w Sądzie Konkursowym o nagrodę im. prof. Edwarda Lipińskiego.

IV. Działania na rzecz młodzieży
1. Tradycyjnie Oddział uczestniczył w organizowaniu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W roku szkolnym 2006/2007 w eliminacjach okręgowych jubileuszowej XX

170

Oddział PTE w Warszawie

Olimpiady, odbywającej się pod hasłem Kapitał ludzki i innowacyjność w gospodarce polskiej, udział wzięło 93 uczniów z 25 szkół. Do finału zakwalifikowano 21
uczniów, a laureatami zostało sześcioro z nich. Hasłem przewodnim XXI Olimpiady jest Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 840 uczniów z 81 szkół. Komitet Okręgowy OWE
zakwalifikował do eliminacji okręgowych 102 uczniów z 29 szkół. W eliminacjach
centralnych (marzec 2008 r.) udział weźmie osiem osób z okręgu warszawskiego.
2. Klub Nauczyciela Ekonomisty, działający przy Oddziale Warszawskim już szesnasty rok, pomaga nauczycielom, wykładowcom przedmiotów ekonomicznych i jednocześnie członkom Klubu w przygotowaniu uczniów do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Nie jest to jedyne jego zadanie. Spotkania klubowe umożliwiają nauczycielom poszerzenie wiedzy niezbędnej w ich pracy dydaktycznej, szczególnie w odniesieniu do nowych zagadnień związanych m.in. z członkostwem Polski
w Unii Europejskiej. W spotkaniach często biorą udział uczniowie ostatnich klas.
W roku szkolnym 2007/2008 do Klubu należy 27 szkół (w tym 20 spoza Warszawy) o zróżnicowanym profilu kształcenia. W okresie sprawozdawczym zorganizowano dziewięć spotkań (ich tematy podane są w rozdziale II sprawozdania).
Członkowie Klubu otrzymali wydawnictwo z konferencji naukowej pt. Regionalne
aspekty społecznej gospodarki rynkowej, książkę J. Marca pt. Badanie sprawozdań finansowych oraz Biuletyny Zarządu Krajowego PTE.

V. Pozostałe działania
1. Opracowano sześć ekspertyz dla prokuratur i sądów, w przygotowaniu których
głównie uczestniczyli kol. kol. J. i S. Gołębiewscy, R. Ćwiertnia, D. Gromadka i J.
Małkowski. Jedna z ekspertyz, dotycząca nieprawidłowości w Agencji Mienia Wojskowego, składała się z dziewięciu etapów, z których praktycznie każdy stanowił
oddzielną całość. Musieliśmy w tej sytuacji skorzystać z usług biegłych z zewnątrz.
2. W dorocznym spotkaniu we Vlotho nt. Społeczna gospodarka rynkowa i integracja europejska uczestniczyli kol. kol. E. Mączyńska (organizator i opiekun grupy),
H. Bąk, R. Bocian, A. Olczyk i B. Żelazko.
3. Spotkali się członkowie Klubu Ekspertów PTE i Biegłych Sądowych. Dyskutowano sprawę popularyzowania instytucji biegłego sądowego wśród członków Oddziału. Mała liczba czynnych ekspertów powoduje, że części zleceń nie możemy
przyjąć do realizacji. Zgodzono się co do tego, że opłacanie przez ekspertów podatku VAT utrudnia ich pracę. Nie są pewne losy ustawy o biegłych sądowych,
która znajduje się w Sejmie, a przewiduje m.in. zniesienie obowiązku opłacania
VAT, jak też uznawania instytucji za biegłego.
4. W celu nawiązania korzystnych dla Oddziału kontraktów i propagując jego działania, prezes J. Małkowski odbył szereg spotkań, w tym m.in. uczestniczył w konferencjach i naradach oraz wygłaszał referaty.
W roku 2007 prezes J. Małkowski wziął udział:
l w pracach zespołu w Ministerstwie Gospodarki przygotowującego Program Ope-
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racyjny Innowacyjna Gospodarka,
l w pracach Podkomitetu Monitorującego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
realizację Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
l w organizacji konferencji naukowej Banki w polskiej gospodarce, wspólnie z Zarządem Krajowym PTE i Związkiem Banków Polskich i wygłosił referat pt. Rola
banków w absorpcji środków Unii Europejskiej.
l w pracach grupy roboczej Związek Banków Polskich – Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, przygotowującej rozwiązania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
l w charakterze eksperta w pracach zespołu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, oceniającego wnioski jednostek badawczo-rozwojowych o wsparcie w
ramach tzw. Inicjatywy Technologicznej I,
l w obradach Sejmowej Komisji Rolnictwa w sprawie Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013,
l w konferencji dotyczącej funkcjonowania na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, zorganizowanej dla przedsiębiorców przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej wspólnie z Ministerstwem Gospodarki oraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
l w uroczystym spotkaniu wicepremier, minister finansów Zyty Gilowskiej z laureatami XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
l w spotkaniu z Prezydentem m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz, na którym
zaprezentowana została polityka finansowa Miasta Stołecznego Warszawy,
l w konferencji Polska innowacyjna – od innowacji do innowacyjnej gospodarki w ramach programu Fundacji Polskiego Godła promocyjnego Polski sukces,
l w konferencji Polska a Euro, zorganizowanej przez Centrum Strategii Europejskiej
demosEuropa wspólnie z Fundacją Friedricha Eberta.

VI. Stan organizacyjny Oddziału
W strukturze Oddziału znajdują się następujące agendy organizacyjne (w nawiasach podano nazwiska przewodniczących):
l Komisja Zarządu ds. Sekcji Problemowych (Ryszard Boreński)
l Komisja Zarządu ds. Ekspertów (Ryszard Ćwiertnia)
l Komisja Zarządu ds. Odznaczeń (Leon Rajca)
l Klub Nauczyciela Ekonomisty (Irena Strupińska)
l Klub Ekspertów PTE i Biegłych Sądowych (Mieczysław Wypych)
l Sekcja Ekonomiki Rolnictwa (Wojciech Józwiak)
l Sekcja Planowania i Gospodarki Przestrzennej (Andrzej Muszyński)
l Rada Naukowa (Wiesław Szczęsny, honorowy przewodniczący Franciszek Tomczak)
l Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (Czesław Skowronek)
l Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły im. M i J. Roeslerów (Eugeniusz Buśko)
l Koło Seniorów (Irena Gadzińska)
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Oddział zrzesza 264 członków zwyczajnych (w 2007 r. do PTE wstąpiło 15 osób) i 33 osoby prawne (członkowie Klubu Nauczyciela Ekonomisty i wspierający).
Szczegółowe informacje zawarte są w tablicy nr 1.

VII. Działalność organów statutowych
1. Zarząd Oddziału odbył trzy posiedzenia wspólnie z członkami Rady Naukowej.
Prezydium Zarządu obradowało wyłącznie na roboczych posiedzeniach, zwoływanych w miarę bieżących potrzeb. Omawiano sprawy związane z organizacją
konferencji naukowych, spotkaniami członków Oddziału, ekspertyzami. Przedmiotem obrad było też zatwierdzenie sprawozdań (z działalności Oddziału i finansowego) za 2006 rok. Zaaprobowano również propozycje tematów spotkań wszystkich członków Oddziału w 2007 r.
2. Obradowała Komisja Rewizyjna, która dokonała oceny całokształtu działalności
Oddziału w 2006 r. Członkowie Komisji byli zapraszani na posiedzenia Zarządu, a
przewodnicząca Komisji kol. M. Fuchs również na posiedzenia Prezydium.

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

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

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

przewodnicząca
członek
członek
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Rada Naukowa
prof. dr hab. Wiesław Szczęsny
prof. zw. dr hab. Franciszek Tomczak
prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
dr Henryk Bąk
prof. dr hab. Jacek Brdulak dr Zbigniew Burakowski dr Leszek Gromadzki dr Tadeusz Kaczmarek prof. dr hab. Zofia B. Liberda dr Jerzy Małkowski mgr Józef Marzec
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska prof. dr hab. Tadeusz Mrzygłód dr Zofia Pawlicka
dr Małgorzata Skiert prof. zw. dr hab. Czesław Skowronek prof. zw. dr hab. Jan Śliwa dr Jan Tober
dr Stanisław Wesołowski prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak -

przewodniczący
przewodniczący honorowy
wiceprzewodnicząca
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek

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

przewodniczący
wiceprzewodnicząca
sekretarz
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek

X. Pożytek publiczny
Zarząd Oddziału serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wpłacili 1% podatku od dochodu na
konto Oddziału jako organizacji pożytku publicznego:
1.Teresa Bednarek
2.Bronisław Ciaś
3.Ryszard Ćwiertnia
4.Maria Fuchs
5.Hanna Godlewska-Majkowska
6.Kazimierz Golinowski
7.Stefan Gołębiewski
8.Maria Jankowska
9.Stanisław Jezierski
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Halina Kałuża
Ewa Lazanowicz
Zbigniew Madej
Karol Małasiewicz
Jerzy Małkowski
Józef Marzec
Tadeusz Mrzygłód
Tadeusz Murawski
Magdalena Muszyńska
Andrzej Muszyński
Nemezjusz M. Pazio
Antoni Rogucki
Czesław Skowronek
Eligiusz Sławski
Maria Stolarek
Wiesław Szczęsny
Anna Szelągowska
Jan Śliwa
Franciszek Tomczak
Jadwiga Trześniowska
Stanisław Upława
Hanna Weszczak
Witold Weszczak
Mieczysław Wypych
Tatiana Wyszomirska-Jovanoviè
Wanda Żbikowska-Marzec

Pieniądze przekazane przez wymienione osoby pomogły w finansowaniu działalności statutowej,
organizacji konferencji naukowych i innych nieodpłatnych przedsięwzięć Oddziału.
Oddział w liczbach
Lp.

Wyszczególnienie

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

Tablica nr 1
Liczba członków
2006
2007
317
277
12
14
14
8
28
18
10
8
26
27
10

264
233
13
14
4
6
28
18
10
8
27
26
10

*) wszyscy członkowie tych sekcji ujęci są w pozycji „indywidualni”
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Warszawie
Lp.
1

Tabela A

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

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

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

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2006

2007

2
145
7
295
–
–
2
66
1
280
–
–
10
–
–
–
–

3
212
9
278
–
–
6
182
–
–
–
–
6
–
–
–
–
Tabela B

Wyszczególnienie

2006

2007

1

Koła

3

3

2

Kluby

2

2

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

5

Członkowie
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a) zwyczajni
b) wspierający

5

5

317
8

264
6

23.

Oddział PTE we Wrocławiu
Konferencje
W 2007 r. wrocławski oddział PTE współorganizował i współfinansował dwie konferencje naukowe.
22 lutego 2007 r. odbyła się w Warszawie konferencja na temat ,,Etyka w działalności gospodarczej”. Konferencja zorganizowana została przez Zarząd Krajowy
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu EBEN Polska, z udziałem Prezesa wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. zw. dr hab. Bożeny Klimczak.
Celem konferencji była wymiana poglądów o wolności gospodarczej i odpowiedzialności etycznej w gronie przedstawicieli różnych dziedzin teorii i praktyki gospodarowania oraz próba określenia przesłanek (współczesnych podstaw) ładu instytucjonalnego i gospodarczego.
Po konferencji została wydana recenzowana praca pt.: ,,Etyka i ekonomia”, zawierająca wystąpienia panelistów. Profesor Bożena Klimczak była jednym z redaktorów naukowych tej książki, a wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego współfinansował wydanie tej publikacji.
W dniach 20-21 września 2007 r. odbyła się kolejna, cykliczna konferencja przygotowana przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nt.: ,,Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej”. W konferencji uczestniczyli goście
z polskich Uniwersytetów i Akademii Ekonomicznych, a także uczeni z zagranicy, z
którymi Katedra współpracuje od lat. W konferencji uczestniczył również Marszałek
Województwa Dolnośląskiego prof. Andrzej Łoś i jego współpracownicy wdrażający
Regionalny Program Operacyjny.
Goście konferencji wygłaszali referaty w ramach siedmiu sesji: ,,Polityka gospodarcza we współczesnej gospodarce rynkowej”, ,,Przedsiębiorczość i konkurencyjność w regionach”,
“Polityka a wykorzystanie funduszy strukturalnych”, ,,Polityka spójności w wymiarze przestrzennym”, ,,Polityka sektorowa Unii Europejskiej”, ,,Polityka rynku pracy”, ,,Makroekonomiczne przesłanki spójności w Unii Europejskiej”. Specjalną sesją tzw. jubileuszową była sesja plenarna ,,Polityka gospodarcza we współczesnej
gospodarce rynkowej” uświetniająca jubileusz profesora Bolesława Winiarskiego,
byłego Prezesa Zarządu wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (lata 1976-1980).
Z okazji konferencji ,, Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce
Unii Europejskiej” została wydana książka pt. ,,Polityka ekonomiczna. Współczesne
wyzwania”. Wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego dofinanso-
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wał wydanie tej książki. Książka została zatwierdzona przez PWN jako podręcznik.

Odczyty
W 2007 r. Oddział zorganizował następujące spotkania i odczyty:
– 28 marca 2007 r. – panel dyskusyjny z udziałem prof. Mirosławy Klamut (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) i prof. Witolda Kwaśnickiego (Uniwersytet Wrocławski) na temat ,,Państwo a rynek”,
– 20 kwietnia 2007 r. – odczyt prof. Wojciecha Gasparskiego na temat ,,Społeczna
odpowiedzialność przedsiębiorstw”,
– 24 października 2007 r. odczyt dra hab. Andrzeja Cieślika na temat ,,Nowa geografia ekonomiczna”

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W styczniu 2007 r. odbył się drugi, okręgowy etap XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Brało w nim udział 76 osób z 17 szkół. Do trzeciego, centralnego etapu zakwalifikowanych zostało 11 uczniów. Ośmioro uczestników trzeciego etapu to uczniowie Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu, jeden uczeń z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze, jeden uczeń z Liceum Ogólnokształcącego nr XII we
Wrocławiu i jeden uczeń z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy. Dodać należy, że trzech uczniów z dolnośląskiego, okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej znalazło się na liście laureatów XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
W kwietniu 2007 r. we wrocławskim oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyło się uroczyste zakończenie XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której hasło brzmiało ,,Kapitał ludzki i innowacyjność w gospodarce polskiej”. W uroczystości udział wzięli m.in.: Prorektor ds Nauczania Akademii Ekonomicznej im.
O. Langego we Wrocławiu prof. dr hab. Stefan Wrzosek, prof. zw. dr hab. Bożena
Klimczak – Prezes wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
prof. dr hab. Janina Elżbieta Kundera – Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), mgr Urszula Kosowska – Sekretarz
Komitetu Okręgowego OWE, prof. Witold Kwaśnicki – Przewodniczący Jury konkursowego, pozostali członkowie Jury przeprowadzającego zawody okręgowe, opiekunowie
uczniów i 20 uczniów, których prace otrzymały największą liczbę punktów. W trakcie uroczystości opiekunowie i uczniowie otrzymali nagrody książkowe.
We wrześniu 2007 r. rozesłane zostały do szkół województwa dolnośląskiego zaproszenia do udziału w XXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, której temat brzmi
,,Gospodarstwo domowe – wymiar społeczny i ekonomiczny” oraz informator o
tej Olimpiadzie.
5 listopada 2007 r. odbył się pierwszy, szkolny etap Olimpiady, w którym udział
wzięło 955 z 57 szkół. Jury konkursowe zakwalifikowało do drugiego, okręgowego
etapu 216 uczniów z 47 szkół.
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Konkurs im. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych.
Na konkurs im. Wincentego Stysia wpłynęło 7 prac :
a) Bartłomieja Buły – ,, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa z uwzględnieniem
opcji rzeczowej”,
b) Karoliny Szczepańskiej -”Polityka małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w obliczu rozszerzenia na Wschód”,
c) Anny Wąsińskiej – ,,Proces projektowania wagonów tramwajowych z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2000 na przykładzie przedsiębiorstwa
,,PROTRAM”,
d) Krzysztofa Drzazgi – ,,Rola człowieka w przedsiębiorstwie w kontekście nowoczesnych koncepcji zarządzania”
e) Łukasza Dolińskiego – ,,Wpływ ekoetykietowania produktów na ich atrakcyjność w oczach konsumentów”,
f) Magdaleny Klimek – ,,Sytuacja finansowa przedsiębiorstw na terenie Dolnego
Śląska na przykładzie branży rolno – spożywczej”,
g) Moniki Orzełek – ,,Zastosowanie komunikacji interpersonalnej w reklamie telewizyjnej”.
W wyniku procesu recenzyjnego cztery prace uznane zostały za kwalifikujące się
do wyróżnienia. Były to prace:
a) Bartłomieja Buły – ,,Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa z uwzględnieniem
opcji rzeczowej”,
b) Karoliny Szczepańskiej -”Polityka małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w obliczu rozszerzenia na Wschód”,
c) Anny Wąsińskiej – ,,Proces projektowania wagonów tramwajowych z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2000 na przykładzie przedsiębiorstwa
,,PROTRAM”,
d) Krzysztofa Drzazgi – ,,Rola człowieka w przedsiębiorstwie w kontekście nowoczesnych koncepcji zarządzania” .
Po lekturze prac i przedstawionych recenzji konkursowych, poszczególni członkowie
Jury zgłosili indywidualne propozycje w ich rankingu, w procesie wyróżnieniowym.
Uwzględniając te propozycje Jury zdecydowało przyznać: pierwszą nagrodę Bartłomiejowi Bule za pracę pt.: ,, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa z uwzględnieniem opcji rzeczowej”, dwie równorzędne drugie nagrody dla Karoliny Szczepańskiej za pracę
pt.: -”Polityka małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w obliczu rozszerzenia na Wschód” i Anny Wąsińskiej za pracę pt.: ,,Proces projektowania wagonów tramwajowych z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2000 na przykładzie przedsiębiorstwa ,,PROTRAM” oraz wyróżnienie dla Krzysztofa Drzazgi za pracę pt.: ,,Rola człowieka w przedsiębiorstwie w kontekście nowoczesnych koncepcji zarządzania”.

Wrocławski Biuletyn Gospodarczy
W 2007 r wydano kolejny zeszyt Wrocławskiego Biuletynu Gospodarczego pn.:
,,Zamówienia publiczne w teorii i praktyce”.
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Po recenzji są dwa następne zeszyty: ,,Ekonomia a medycyna” ,, i ,,Ekonomia
a demografia”, a w przygotowaniu jest zeszyt nt: ,,Ekonomia a socjologia”.

Koła przy Oddziale
Przy wrocławskim oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego działały
w 2007 r. dwa koła – Koło Bankowców i Koło Ekonomistów Rolnych.

Koło Bankowców
W 2007 r. powiększyła się liczba członków o 2 i wyniosła na koniec 2007 r. 25
osób. W ciągu roku odbyło się 6 spotkań Koła przy frekwencji od 13 do 24 osób.
Tematyka spotkań dotyczyła w połowie zagadnień związanych z sektorem bankowym, w połowie innych zagadnień.
W przypadku zagadnień związanych z sektorem bankowym omawiane były sprawy związane z działalnością następujących banków:
– PKO S.A. ze szczególnym uwzględnieniem zmian organizacyjnych po połączeniu
z Bankiem Przemysłowo-Handlowym (referowała Ewa Leja dyrektor III Oddziału
we Wrocławiu),
– Bank Zachodni WBK – omawiana była sytuacja banku, jego udział w sektorze bankowy oraz zamierzenia rozwojowe do 2012 r. (referowali Paweł Sikorski dyrektor
Makroregionu Banku we Wrocławiu oraz Henryk Gliner dyrektor Departamentu
Partnerstwa Biznesowego).
W ramach tematyki bankowej jedno ze spotkań poświęcone było działalności
I Oddziału Narodowego Banku Polskiego od momentu jego powstania do chwili wydzielenia banków komercyjnych ze struktury NBP .
Tematyka pozostałych spotkań dotyczyła:
– zadłużenia zewnętrznego Polski – referował Jan Szuba dyrektor Oddziału Okręgowego NBP,
– długu wewnętrznego Polski – referował Jan Szuba dyrektor Oddziału Okręgowego NBP,
– idei powstania budownictwa społecznego – referował Kazimierz Wołczaski prezes
Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu.
W 2007 r. utrzymano zwyczaj omawiania na spotkaniach ciekawych wydarzeń
publikowanych w prasie z zakresu: ekonomii, polityki i innych dziedzin. Głównym referentem tej części spotkań był Ludgard Brzozowski – członek Koła.
Członkowie Koła uczestniczyli także w wykładach znanych osób organizowanych
przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (np. wykład Jacka Sochy – byłego
Ministra Skarbu Państwa nt.: . Polski rynek kapitałowy – perspektywy rozwoju na tle
rynków kapitałowych w Europie).

Koło Ekonomistów Rolnych
W ramach działalności Koła Ekonomistów Rolnych członkowie wygłosili referaty:
– dr Adam Węgrzyn: ,,Strategie controlingowej koncesji zarządzania w przedsiębiorstwach wielodziałowych działających na rynku uregulowanym”.
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– mgr inż. Justyna Jankowska-Biernat: ,,Efektywność ekonomiczna gospodarstw ekologicznych specjalizujących się w produkcji owoców i warzyw’’,
– dr inż. Jan Spiek: ,,Zastosowanie metody diagnozy ekonomicznej w zarządzaniu
przedsiębiorstwem”,
– mgr Marcin Orlewski: ,,Renty strukturalne jako instrument poprawy struktury obszarowej i wymiany pokoleń”.
Członkowie Koła brali również czynny udział w działalności Studenckich Kół Naukowych w charakterze opiekunów naukowych (Koła Doradztwa Rolniczego, Ekonomistów Rolnych, Analizy Rynku).

Szkolenia i Kursy
W 2007 r. wzorem lat ubiegłych kursy i szklenia organizował Zakład Szkolenia i
Ekspertyz PTE PEKEKS Spółka z o.o. W 2007 r. uruchomiono 26 kursów i 2 seminaria. Kursy i seminaria prowadzone były z zakresu rachunkowości, finansów, prawa
pracy, ubezpieczeń społecznych. Uruchomiono również 14 Studiów Podyplomowych z zakresu rachunkowości, logistyki, zamówień publicznych, bezpieczeństwa i
higieny pracy, zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, zarządzania oświatą, zarządzania projektami Unii.
Łącznie było 48 grup i 914 uczestników.

Pozostałe
W 2007 r. odbyły się trzy posiedzenia Zarządu wrocławskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego.
Członkowie Zarządu wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego uczestniczą również w pracach Zarządu Krajowego PTE i są to:
1. prof. zw. dr hab. Bożena Klimczak, która jest członkiem Prezydium i Zarządu Krajowego, a także członkiem Sądu Konkursowego im. Edwarda Lipińskiego,
2. prof. dr hab. Janina Elżbieta Kundera, jest członkiem Zarządu Krajowego PTE,
3. dr Tomasz Gaweł jest sekretarzem Komisji Statutowej PTE.
W 2007 r. w Oddziale rozpoczęto remont dachu i elewacji zabytkowego budynku,
siedziby Oddziału. Był to I etap remontu. Remont prowadzony był ze środków Gminy Wrocław i środków własnych Oddziału.

Publikacje w 2007 r.
W 2007 r. wydany został zeszyt Wrocławskiego Biuletynu Gospodarczego pn.:
,,Zamówienia publiczne w teorii i praktyce” w nakładzie 130 egzemplarzy.
W zeszycie tym zamieszczone zostały niżej wymienione opracowania.
1. Marzena Rutkowska: System zamówień publicznych w Polsce w świetle teorii agencji,
2. Tomasz Gaweł: Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako spółka cywilna.Wybrane zagadnienia,
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3. Marcin Zajchowski: Zachowanie uczciwej konkurencji jako podstawowa zasada w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
4. Janusz Horodyski: Zamówienia sektorowe w praktyce,
5. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska: Partnerstwo publiczno-prawne w Polsce w świetle
prawa zamówień publicznych,
6. Wojciech Rogowski: Zmiana wartości zamówienia publicznego w świetle prawa
zamówień publicznych. Studium przypadku,
7. Aldona Gisman: Rola instytucji pośredniczącej w zakresie kontroli stosowania
prawa zamówień publicznych, przy realizacji projektów współfinansowanych z
funduszy unijnych, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE we Wrocławiu
Lp.
1

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje
a) liczba
b) uczestnicy

Tabela A
2006
2

2

796 w tym 20

(współorg. i współ-

z zagranicy

Seminaria*)
Szkolenia i kursy**)
Odczyty i prelekcje

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

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale***)

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
w 2006 r.
– Konkurs im. W. Stysia na najlepszą pracę magisterską
z dziedziny nauk ekonomicznych,
– OWE – I i II etap i zakończenie Olimpiady w Oddziale
2007 r.
– Konkurs im. W. Stysia na najlepszą
pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych,
– OWE I, II etap i zakończenie olimpiady w Oddziale.

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

Ad 1 i 5 (Tabela A)
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2007

17
336
56
791
3
73
1
125
–
–
–
–
–
–
–

finans.)

111
2
60
40
854
3
70
1
130
–
–
–
–
–
–
–
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Szkolenia i kursy prowadzi Zakład Szkolenia i Ekspertyz PTE PETEKS
Spółka z o.o.
W 2006 r. – przeprowadzono 39 kursów i 17 seminariów. Prowadzono kursy i seminaria między innymi z zakresu rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych, pozyskiwania środków z EFS, zarządzania finansami projektu unijnego, pożytku publicznego i wolontariatu (56 grup – 791 uczestników). Spośród 39 kursów prowadzonych w 2006r.- 24 były opłacane przez uczestników, a 15 – to kursy bezpłane dla uczestników, współfinansowane przez Unię Europejską i budżet państwa. Prowadzono również studia podyplomowe (16 grup – 520
uczestników) z zakresu rachunkowości, logistyki, zamówień publicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, zarządzania oświatą, zarządzania projektami Unii Europejskiej, a także studia policealne (1 grupa
– 16 uczestników) z zakresu rachunkowości budżetowej.
Łącznie było 73 grupy i 1327 uczestników.
W 2007 r. – przeprowadzono 26 kursów i 2 seminaria. Kursy i seminaria prowadzone były z zakresu rachunkowości, finansów, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych. Uruchomiono również 14 Studiów Podyplomowych z zakresu rachunkowości, logistyki, zamówień publicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, zarządzania
jednostkami opieki zdrowotnej, zarządzania oświatą, zarządzania projektami Unii.
Łącznie było 48 grup i 914 uczestników.

Struktura organizacyjna Oddziału – Członkowie
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2006

2007

1

Koła

2

2

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

–

–

176
1

142
–
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Oddział PTE w Zielonej Górze
Sprawozdanie z działalności w 2007 roku
Był to kolejny dobry rok dla Samodzielnego Oddziału PTE w Zielonej Górze. Zrealizowane zostały zadania statutowe i gospodarcze Towarzystwa – z obszaru edukacji ekonomicznej, rozwoju regionalnego oraz integracji środowiska ekonomistów lubuskich. Odbyły się wszystkie, zaplanowane posiedzenia władz Oddziału.
Władze Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
Zarząd Oddziału
Prezes: Andrzej Dębowski,
Wiceprezesi: Marian Adamczak, Stefan Ogrodowicz
Sekretarz: Adam Leżański
Członkowie Prezydium: Józef Grzelak, Bogdan Ślusarz, Paweł Kużdowicz
Członkowie: Wiesław Danielak, Roman Fedak, Zbigniew Hałaj, Tomasz
Jędraszewski, Wincenty Lalko, Piotr Maksymczak, Donat Marcin Pieniążek, Maria
Rekusz, Krystyna Turzańska, Henryk Wierzbicki
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: Irena Bartkowiak
Honorowy Przewodniczący: Stanisław Jaroszewicz
Członkowie: Romana Adamczak, Zbigniew Jastrzębski, Jadwiga Kopij, Jadwiga Wnęk
Posiedzenia władz PTE w Zielonej Górze
16 lutego 2007 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
23 lutego 2007 r.
Posiedzenie Prezydium Zarządu
16 marca 2007 r.
Posiedzenie Zarządu
4 października 2007 r.
Posiedzenie Prezydium Zarządu
24 października 2007 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
17 grudnia 2007 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
17 grudnia 2007 r.
Posiedzenie Zarządu
Promocja wiedzy ekonomicznej przebiegała zarówno wśród młodzieży szkolnej,
jak i wśród osób dorosłych. Była ona realizowana poprzez organizację debat publicznych, paneli dyskusyjnych, seminariów, odczytów, szkoleń odpłatnych, warsztatów oraz poprzez publikację artykułów fachowych w miesięczniku Puls. Przy organizacji przedsięwzięć edukacyjnych współpracowaliśmy z praktykami z obszaru administracji, sądownictwa i biznesu, naukowcami i studentami z zielonogórskich uczelni oraz z poznańskiej Akademii Ekonomicznej, nauczycielami z lubuskich szkół ponadgimnazjalnych oraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
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Kolejny raz Lubuszanie odnieśli sukcesy na zawodach centralnych Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej. Dwoje laureatów i sześcioro finalistów, to dobry wynik potwierdzający celowość angażowania się PTE w edukację ekonomiczną młodzieży.
Szczególną satysfakcję sprawiły osiągnięcia uczniów zielonogórskiego Zespołu
Szkół Ekonomicznych. W XX, jubileuszowej edycji Olimpiady szkoła ta potwierdziła
swój prymat w Polsce.
Towarzystwo wystąpiło trzykrotnie jako partner stowarzyszenia DialogWspółpraca-Rozwój (www.dwr.org.pl) – przy realizacji projektów, dofinansowanych
przez Ministerstwo Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – a związanych z działaniami na rzecz społecznego i gospodarczego rozwoju regionu, ze
szczególnym uwzględnieniem Lubuskiego Trójmiasta (www.lubuskietrojmiasto.pl).
W ramach projektów odbyły się imprezy publiczne (m.in. konferencja prasowa i uroczyste zakończenie II Rankingu Gmin LT) oraz stworzona została internetowa platforma inicjatyw obywatelskich – dla organizacji pozarządowych.

Rok 2007, to kolejny rok, który zamknięto dodatnim wynikiem finansowym.
Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2007 roku:
Styczeń:
Zawody okręgowe Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Udział wzięło: 57
uczniów z 14 szkół. Do zawodów centralnych zakwalifikowało się 8
uczniów z 6 szkół.
Posiedzenie Rady Autorytetów ,,Puls-u"
Konferencja prasowa projektu: ,,Organizacje pozarządowe – partner
czy klient" – realizowanego ze stowarzyszeniem DWR.
5 seminariów i kursów w styczniu.
Luty
Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oceniono pozytywnie wyniki
poprzedniego roku – zarówno w obszarze działań statutowych, jak i
działalności gospodarczej.
Prezydium na posiedzeniu przyjęło sprawozdania roczne Komisji
Rewizyjnej, Biura Oddziału i Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej.
6 seminariów w lutym.
Marzec
Warsztaty – organizowane przez Klub Młodych Ekonomistów – dla
Olimpijczyków biorących udział w zawodach centralnych.
Wizyta dyr. Pawła Deca z Zarządu Krajowego PTE.
Finały XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wyniki Lubuszan: 2 laureatów i
6 finalistów. Temat edycji: Kapitał ludzki i innowacyjność w gospodarce
polskiej. Oboje laureaci z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze:
Artur Grela (6.) Anna Irska (15.). Nagroda Polskiej Izby Ubezpieczeń:
Mateusz Jura (LO-1 ZG).
Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2006 rok (oceniony
jako bardzo dobry) i przyjął plan pracy na rok 2007. W trakcie
posiedzenia zarządu prezes DWR przedstawił koncepcję Lubuskiego
Trójmiasta.§
10 seminariów i kursów w marcu.
Kwiecień:
3 seminaria w kwietniu.
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5 seminariów i kursów w maju.
Wyjazd studyjny naszych działaczy do Grecji (Chalkidiki).
Lubuscy laureaci OWE w Warszawie – u Ministra Finansów, na
Giełdzie i u Prezesa PTE.
Uroczyste zakończenie XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w
zielonogórskim Kasynie (60 gości, 15 sponsorów, nagrody rzeczowe
i pieniężne, obecność lokalnych mediów)
Odnowienie klatki schodowej Domu Ekonomisty – zmiana kolorystyki,
wykonanie nowej poręczy.
4 seminaria i kursy w czerwcu.
Lipiec:
3 seminaria i kursy w lipcu.
Wrzesień:
Wyjazd studyjny działaczy do Bułgarii (Słoneczny Brzeg).
Spotkania promocyjne XX OWE, zorganizowane przez Klub Młodych
Ekono-mistów w zielonogórskim Ekonomiku i w LO-1. Uczestniczyło ponad
100 uczniów.
Gala II Rankingu Gmin Lubuskiego Trójmiasta – projekt wspólny ze
stowarzyszeniem DWR.
8 seminariów i kursów we wrześniu (w tym nowy kurs ,,Asystent bankowy"
na zlecenie zielonogórskiego Urzędu Pracy).
Październik: Posiedzenie Prezydium – określenie polityki finansowej Oddziału
(prezentacja oferty Asset Management BZ WBK).
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – ocena działalności Oddziału po
trzech kwartałach.
Remont dwóch pokoi na I piętrze – zmiana najemcy (Proalpha sp. z
o.o. zajmuje całe pierwsze piętro).
10 seminariów i kursów w październiku.
Listopad:
Start XXI edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Temat wiodący:
Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny. W
zawodach I stopnia udział wzięło 678 uczniów z 40 szkół lubuskich.
Posiedzenie Jury XXI OWE – do zawodów okręgowych
zakwalifikowano 77 uczniów z 22 szkół.
Uczestnictwo naszych przedstawicieli w VIII Kongresie Ekonomistów
Polskich w Warszawie.
10 seminariów i kursów w listopadzie (w tym duży kurs archiwalny na
zlecenie ARiMR).
Grudzień:
Wizyta delegacji samorządowców z Ukrainy – projekt wspólny z zielonogórskim ośrodkiem Europe-Direct.
Wykłady dla olimpijczyków w auli zielonogórskiej Zachodniej Wyższej
Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych. Zajęcia prowadzili: p. Irena
Bartkowiak (przedstawicielka Jury) oraz koło naukowe Maximus z
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Z olimpijczykami spotkały się: rektor
ZWSHiFM prof. Grażyna Bartkowiak oraz dziekan dr Anetta Barska.
Świąteczne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej –
podsumowanie wyników działalności w 2007 roku. Przedstawienie
Ma:j
Czerwiec:
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prezentacji z VIII Kongresu Ekonomistów Polskich.
5 seminariów i kursów w grudniu.

Działalność szkoleniowa
W ubiegłym roku kontynuowano wypracowane metody organizacji i realizacji
szkoleń:
n współpraca z wykładowcami-praktykami,
n koncentrowanie się na sprawdzonej tematyce i własnym terenie,
n wąskie ofertowanie w oparciu o dystrybucję Puls-u i sprawdzone adresy pocztowe/mailowe,
n stała aktualizacja informacji o szkoleniach na stronie internetowej,
n konsekwentne utrzymywanie identyfikacji firmowej poprzez stosowanie
zunifikowanego wizerunku (materiały ofertowe, szkoleniowe, Internet).
Pomimo zapowiedzi, do znaczących zmian przepisów podatkowych i ZUSowskich w 2007 roku nie doszło. Utrzymuje się więc niski popyt na dokształcanie –
w szczególności na kształcenie odpłatne. Cieszyć powinna rosnąca liczba
zlecanych nam szkoleń zamkniętych – świadczy ona bowiem o dobrej opinii, jaką
mamy wśród klientów. W efekcie, zrealizowana została znacznie większa liczba
szkoleń niż w 2006 roku. Wzrosła też (prawie o dwie osoby – do 14,5) średnia liczba
uczestników szkolenia.
Zmiany w zakresie tematyki szkoleń – w ostatnich latach – przedstawia poniższa
tabela:
Tematyka szkoleń w latach 2005-2007
Temat szkolenia

Liczba szkoleń
2005 2006

Ubezpieczenia społeczne
(+ program Płatnik)
Prawo pracy
Kasjer walutowo-złotowy
(+pranie pieniędzy)
Księgowość
Zamówienia publiczne
Podatki
Profesjonalna obsługa klienta
Windykacja
Inne
RAZEM

2007

Liczba uczestników
2005

2006

2007

18
8

9
7

15
12

289
110

132
78

212
193

8
9
–
1
1
3
6
54

10
10
3
7
1
4
9
57

11
9
7
4
2
2
17
69

100
103
–
10
20
29
74
735

158
115
28
88
19
48
87
725

144
119
102
50
51
16
116
1003

Wśród szkoleń ,,Innych", przeprowadzonych w 2007 roku, wymienić warto kursy:
archiwalny i sekretarski (po 2 edycje, razem 65 uczestników) oraz kurs Asystent
bankowy (1 edycja, 20 uczestników).
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Wydawnictwa
W roku 2007 wydawane były jedynie materiały szkoleniowe (samodzielnie
redagowane, drukowane, powielane i oprawiane) o objętości od 10 do 50 stron
formatu A4.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Komitet Okręgowy OWE w Zielonej Górze
Przewodniczący: Paweł Kużdowicz
Sekretarz: Beata Rydzio
Jury
Przewodniczący: prof. Bogdan Ślusarz
Członkowie: Irena Bartkowiak, Jadwiga Kopij, Józef Grzelak, Jan Rewers, Wojciech
Zwierzchlewski
W roku 2007 zakończyła się XX edycja Olimpiady (temat wiodący: Kapitał ludzki i
innowacyjność w gospodarce polskiej), w której nasz Okręg zanotował kolejne
sukcesy. Uczniowie lubuscy zdobyli 2 tytuły laureata i 6 tytułów finalisty Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej. Szczegółowo wyniki obrazuje poniższe zestawienie:
Wyniki XX OWE
Liczba uczniów
Liczba szkół

Etap szkolny
561
27

Etap okręgowy
57
14

Etap centralny
8
6

Laureaci
2
1

Finaliści
6
5

Laureaci: Zespół Szkół Ekonomicznych Zielona Góra (2)
Finaliści: LO-1 Zielona Góra (2), LO Sulechów (1), LO-5 Zielona Góra (1) ZSE Żary
(1) Społeczne LO Zielona Góra (1)
W trakcie tej edycji Olimpiady rozegrano dodatkowy konkurs o nagrodę Polskiej Izby Ubezpieczeń. Nagrodę tę zdobył Mateusz Jura – uczeń Pierwszego LO w Zielonej Górze.
Czerwcową uroczystość zakończenia Olimpiady zorganizowano w zielonogórskim Kasynie. Udział w niej wzięli: laureaci, finaliści, opiekunowie naukowi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele PTE (Jury, Komitet Organizacyjny, działacze), sponsorzy i
zaproszeni goście – w tym Marszałek Województwa Lubuskiego Krzysztof Szymański – oraz przedstawiciele lokalnych mediów: telewizji, radia i prasy. W trakcie uroczystości prezentację pt. ,,Dwadzieścia edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej”
przedstawił dyr. Jacek Grzelak. Dzięki zaangażowaniu PTE i sponsorów kolejny raz
możliwe było ufundowanie wartościowych nagród finansowych i bardzo atrakcyjnych nagród rzeczowych – dla olimpijczyków, opiekunów naukowych oraz dyrektorów szkół. Uroczystość miała okazałą oprawę i przebiegała w bardzo przyjaznej atmosferze (zdjęcia na www.pte.zg.pl w dziale Galeria).
Tematem rozpoczętej w drugiej połowie 2007 r. XXI edycji Olimpiady jest:
,,Gospodarstwo domowe – wymiar społeczny i ekonomiczny”
Promocję XXI Olimpiady zapoczątkował tradycyjnie Klub Młodych Ekonomistów.
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We wrześniu zorganizowali dwa otwarte spotkania informacyjne w szkołach zielonogórskich (w Zespole Szkół Ekonomicznych i w LO-1). Uczestniczyło w nich ponad
100 uczniów.
W efekcie zaangażowania Komitetu Okręgowego OWE, przy wsparciu Klubu Młodych Ekonomistów oraz Komitetu Głównego OWE (nowe materiały informacyjne oraz zdecydowana poprawa polityki informacyjnej) udało się uzyskać znaczący
wzrost liczby uczestników XXI edycji OWE (zarówno liczby szkół, jak i liczby uczniów).
Wzorem lat poprzednich, w grudniu 2007 roku, zorganizowane zostały wykłady
dla lubuskich olimpijczyków, zakwalifikowanych do zawodów okręgowych. Tym razem odbyły się one w auli Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze. Olimpijczyków przywitały oraz uczelnię zaprezentowały: rektor ZWSHiFM prof. G.Bartkowiak oraz dziekan dr A.Barska. Prelekcje na temat
ekonomiki gospodarstw domowych przygotowała i przeprowadziła dziesiątka studentów z koła naukowego Maximus (AE Poznań) pod kierownictwem Jerzego Kaźmierczyka. Informację na temat zasad oceniania prac oraz organizacyjnej strony zawodów okręgowych przekazała młodzieży przedstawicielka Jury p. Irena Bartkowiak. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem – zaproszeni opiekunowie naukowi i uczniowie uczestniczyli w nich w komplecie (zdjęcia na www.pte.zg.pl w
dziale Galeria).
Przebieg XX OWE
Liczba uczniów
Liczba szkół

Etap szkolny
678
40

Etap okręgowy
77
22

Etap centralny
5
3

Laureaci
?
?

Finaliści
?
?

5 stycznia 2008 r. odbyły się Zawody Okręgowe XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Zawody Centralne odbędą się 8-9 marca 2008 r. w Jachrance k/Warszawy.

Projekt EKOPOS (www.ekopos.pl)
Od połowy 2007 roku opracowywany jest nowy projekt – adresowany do nauczycieli. (robocza nazwa EKOLAN: EKOnomia dLA Nauczycieli). W założeniu ma
to być wspomagany internetowo, międzynarodowy projekt podwyższania kwalifikacji nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych. Strona niemiecka (Instytut Kształcenia Ekonomicznego w Oldenburgu) opracowała program,
który umożliwia szkolenie w systemie ,,blended learning”, a więc zarówno z wykorzystaniem Internetu, jak i podczas zjazdów. Przygotowywane są propozycje krótkich szkoleń oraz dłuższych kursów, które powinny przekazać nie tylko wiedzę fachową, ale również umiejętności z zakresu metodyki i dydaktyki – odpowiednie dla
przedmiotów ekonomicznych. Obecnie Instytut Kształcenia Ekonomicznego stara
się o pozyskanie do tego projektu Zarządu Krajowego PTE oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Trwają rozmowy na temat zakresu partnerstwa nasze-
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go Oddziału w projekcie. Konkretyzowana jest także kwestia certyfikatów oraz zasad finansowania szkoleń.

Współpraca z DWR/PULS
Był to kolejny rok rozwijania współpracy ze stowarzyszeniem Dialog-WspółpracaRozwój oraz z miesięcznikiem Puls. Jako partner stowarzyszenia współpracowaliśmy przy następujących projektach:
n Organizacje pozarządowe – partner czy klient ? (Społeczna odpowiedzialność w
życiu publicznym” jest monitoring efektywności i zasadności wydatkowania budżetowych pieniędzy).
n II Ranking Gmin Lubuskiego Trójmiasta (www.lubuskietrojmiasto.pl),
n Promocja indywidualnych i grupowych osiągnięć lokalnych – budowa platformy internetowej inicjatyw obywatelskich w obrębie Lubuskiego Trójmiasta (prezentacja inicjatyw obywatelskich oraz przedstawienie osiągnięć społeczności lokalnych).
Wspólne projekty PTE i DWR są dofinansowywane przez Ministerstwo Polityki
Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Kontynuujemy współpracę z miesięcznikiem Puls, polegającą na dystrybucji tego
czasopisma do naszych działaczy oraz do adresatów naszych (załączanych) ofert
szkoleniowych.
Eksperci naszego Oddziału kilkukrotnie wypowiadali się – na łamach Pulsu – na
tematy związane z rozwojem społeczno-ekonomicznym oraz przestrzennym Zielonej Góry i województwa lubuskiego.

Strona internetowa
Dalszy rozwój portalu internetowego www.pte.pl i coraz lepsze spełnianie przez
niego funkcji witryny informacyjnej Towarzystwa (Olimpiada, VIII Zjazd, pozostała
działalność statutowa), skutkuje konsekwentną zmianą profilu strony internetowej
zielonogórskiego PTE (www.pte.zg.pl). Od ponad roku nie jest ona już nakierowana
w pierwszym rzędzie na olimpijczyka, ale na uczestnika szkoleń. Świadomie zrezygnowaliśmy z prowadzenia serwisu Aktualności oraz z Forum, gdyż te obszary są nieźle obsługiwane przez portal ogólnopolski. Skupiliśmy się na informacjach o bieżących szkoleniach (tytuł, tematyka szkolenia, termin).
W 2007 roku odnotowane zostało 16 108 odwiedzin na stronie, czyli średnio 44
dziennie, czyli prawie o 10 mniej niż w 2006 roku – ale najczęściej odwiedzanym
działem nie jest już Olimpiada, tylko Szkolenia.
Dzięki wspomnianej powyżej zmianie profilu, Szkolenia są dziś oglądane znacznie
częściej niż dotąd, co przekłada się na wzrost ich popularności.
Daje się też wyraźnie zaobserwować tendencja, że nasi klienci w ogóle coraz częściej i coraz chętniej używają Internetu. Znajdują tam nasze szkolenia, czytają zamieszczane przez nas oferty, sprawdzają terminy. A do tego coraz powszechniej oczekują stosowania poczty elektronicznej przy korespondencji oraz przy procedurze
zgłoszeniowej .
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Ta tendencja jest dla nas korzystna. Jesteśmy na nią przygotowani.

Klub Młodych Ekonomistów
Spotkania Klubu Młodych Ekonomistów odbywają się kilkakrotnie w ciągu roku.
Prezesem Klubu jest Łukasz Wojtkowiak – zwycięzca XVIII OWE. Na szczególne
podkreślenie zasługują dwie imprezy cykliczne – każdorazowo inicjowane, organizowane i prowadzone przez Klubowiczów:
n warsztaty dla Olimpijczyków, którzy zakwalifikowali się do zawodów centralnych
(luty/marzec)
n spotkanie promujące kolejną edycję Olimpiady – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (wrzesień)

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia jest załącznikiem do niniejszego dokumentu.
Posiedzenia Stowarzyszenia odbywają się w siedzibie PTE, regularnie raz w miesiącu.
Atmosfera współpracy i stałych kontaktów między Stowarzyszeniem i Biurem Oddziału jest od lat bardzo dobra.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Zielonej Górze
Lp.
1

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

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

Tabela A
2006

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

–
–
–
–
58
729
1
26
–
–
10
98
–
–
–
–
–

2007
–
–
–
–
69
1003
4
290
–
–
3
28
–
–
–
–
–
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Tabela B
2006

2007

1

Koła

1

1

2

Kluby

1

1

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

–

–

5

Członkowie

162
–

168
–
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Wyszczególnienie

a) zwyczajni
b) wspierający

