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1.

Oddział PTE w Białymstoku

Organizacyjne
Funkcjonowanie Oddziału PTE w Białymstoku w roku 2018 opierało się głównie na
działalności naukowej oraz upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej. Najważniejszymi
wydarzeniami naukowymi są organizowane co pół roku spotkania Podlaskiego Forum
Ekonomistów. Od 2017 roku przeprowadzamy Konkurs na najlepszą pracę dyplomową
i magisterską. Oddział organizuje również II Etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Istotnym elementem działalności Oddziału w 2018 roku była również działalność wy‑
dawnicza.
Oddział PTE w Białymstoku w roku 2018 działał pod kierownictwem Zarządu
w poniższym składzie:
1. prezes PTE Oddział w Białymstoku:
dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB,
dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB (od 19.09.2018),
2. dr Anna Dyhdalewicz – zastępca prezesa,
3. dr Adam Edward Szczepanowski – zastępca prezesa,
4. dr Magdalena Owczarczuk – sekretarz,
5. dr hab. Mirosława Kozłowska‑Burdziak, prof. UwB,
6. dr Paweł Piątkowski,
7. dr Adam Wyszkowski.
Skład Komisji Rewizyjnej
1. dr Anna Bagieńska,
2. dr hab. Anna Gardocka‑Jałowiec, prof. UwB,
3. prof. zw. dr hab. Bazyli Poskrobko.
W roku 2018 odbyły się 3 zebrania Zarządu (14.05.2018, 19.09.2018, 22.11.2018).
Zagadnienia poruszane na posiedzeniach zarządu to:
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•

możliwości zwiększaniu potencjału naukowego Oddziału, w tym zachęcanie do
działalności nowych członków;
• organizacja XIX i XX spotkania z cyklu Podlaskich Forów Ekonomistów;
• rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu
ekonomii oraz ogłoszenie tematu kolejnej edycji konkursu;
• działalność wydawnicza;
• organizacja kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
• modyfikacje i uzupełnianie strony internetowej białostockiego oddziału PTE.
Najtrudniejszą sprawą, z którą musieliśmy sobie poradzić w Oddziale w Białymstoku,
to śmierć naszego Prezesa dr hab. Adama Sadowskiego, prof. UwB. Choroba i odejście
Prezesa miało wpływ na działalność w całym 2018 roku. Środowisko ekonomistów Bia‑
łegostoku dotknęła duża strata.
Konsekwencją tego smutnego wydarzenia była konieczność wyboru nowego prezesa
PTE Oddział w Białymstoku spośród członków Zarządu. Na zebraniu Zarządu 19.09.2018
roku na prezesa wybrano dr hab. Ewę Gruszewską, prof. UwB.

Członkowie
Liczba członków Oddziału w 2018 r. wyniosła do 81 osób (stan na 31.12.2018).
W 2018 wykreślono z rejestru 3 osoby, z powodu niepłacenia składek. Stopniowo re‑
krutujemy młode osoby, doktorantów, młodych pracowników nauki, którzy interesują
się działalnością PTE.

Współpraca
PTE Oddział w Białymstoku aktywnie współpracuje z lokalnymi uczelniami o profilu
ekonomicznym. Są to: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku,
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Wyższa Szkoła Finansów
i Zarządzania w Białymstoku. Zainicjowaliśmy również współpracę z Państwową Wyższą
Szkołą Zawodową w Suwałkach oraz z Uniwersytetem Przyrodniczo‑Humanistycznym
w Siedlcach. Ponadto na Podlaskie Fora Ekonomistów zapraszamy podlaskich przed‑
siębiorców. W XIX Podlaskim Forum Ekonomistów poświęconym problemom rozwoju
rolnictwa z wystąpieniami i głosami w dyskusji uczestniczyli przedstawiciele władz wo‑
jewództwa podlaskiego: Stefan Krajewski (Członek Zarządu Województwa Podlaskiego),
Andrzej Pleszuk (dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) oraz Iwona Krzyżanowska (zastępca
dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego).
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Wydawnictwa
Stopniowo rozszerzamy działalność wydawniczą, a w planach są kolejne działania
w tym zakresie.
W roku 2018 wydaliśmy 3 monografie:
1 Gruszewska Ewa, Karpińska Kinga, Protasiewicz Anna (red.), Współczesne problemy
ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost, rozwój i polityka go‑
spodarcza, PTE Oddział w Białymstoku, Białystok 2018, ISBN 978‑83-917772-7-5,
nakład 150 egz.
2. Gruszewska Ewa, Kuzionko‑Ochrymiuk Ewa, Matel Anna (red.), Współczesne pro‑
blemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 2, Zarządzanie organizacją,
finanse i inwestycje, PTE Oddział w Białymstoku, Białystok 2018, ISBN 978‑83917772-8-2, nakład 150 egz.
3. Prystrom Joanna, Wybrane problemy monitorowania innowacyjności gospodarek
krajów UE, PTE Oddział w Białymstoku, Białystok 2018; ISBN 978‑83-952543-0‑7,
nakład 150 egz.
Procedowane są do wydania dwie kolejne książki. W 2018 uzupełniono skład Komitetu
o 1 osobę (dr hab. Ewa Gruszewską, prof. UwB (na miejsce dr hab. Adama Sadowskiego,
prof. UwB).

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W roku 2018 Oddział PTE kontynuował zaangażowanie w organizację II Etapu
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE. Do eliminacji Okręgowych XXXI Olimpiady
zakwalifikowało się 22 uczniów, z których 16 osób przystąpiło dniu 12 stycznia 2018
roku do pisania testu z wiedzy ekonomicznej. Żaden z uczestników nie zakwalifikował
się do etapu centralnego.
W eliminacjach szkolnych XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej uczestniczyło 154
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego. Do etapu okręgowego
zakwalifikowało się 16 osób.
Z powodu rezygnacji 2 członków Komitetu Okręgowego OWE w 2018 uzupełniono
skład Komitetu o nowe 2 osoby (dr hab. Anna Grześ, mgr Bogdan Rudziński).

Działalność wszechnicowa
Oddział kontynuował organizację spotkań w ramach Podlaskiego Forum Ekono‑
mistów, który to cykl rozpoczęto w 2008 roku. W ramach spotkań upowszechniana jest
wiedza ekonomiczna, wymieniane są doświadczenia, wzmacniana jest współpraca na‑
ukowców z przedsiębiorcami. Ponadto, dyskutowane są aktualne kwestie istotne z punktu
widzenia rozwoju społeczno‑gospodarczego regionu.
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W związku ze śmiercią Prezesa Zarządu PTE, w 2018 zorganizowano tylko jedno
spotkanie z tego cyklu. Było to XIX Podlaskie Forum Ekonomistów „Finansowanie
rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podlaskim w perspektywie finansowej
2014–2020”, które odbyło się 7 grudnia 2018 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania
Politechniki Białostockiej. W seminarium naukowym, oprócz gospodarzy (w tym pani
dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PB), wzięli udział przedstawiciele nauki, prak‑
tyki gospodarczej naszego regionu oraz studenci. Seminarium swoim udziałem zaszczycił
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Robert Ciborowski. Ponadto w obradach
udział wzięli zaproszeni goście‑prelegenci, reprezentujący Urząd Marszałkowski: Stefan
Krajewski – członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Andrzej Pleszuk – dyrektor
Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich oraz Iwona Krzyżanowska – zastępca
dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.
Dr hab. Zofia Kołoszko‑Chomentowska (Politechnika Białostocka) przedstawiła
referat pt. „Rozwój obszarów wiejskich i wsparcie finansowe”, w którym zwróciła uwagę
na dynamiczne przemiany w rolnictwie polskim oraz roli, jaką w tych procesach odgrywa
Wspólna Polityka Rolna.
Z kolei przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Departamentu Rol‑
nictwa i Obszarów Rybackich wskazywali znaczenie środków z budżetu UE w rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich woj. podlaskiego i możliwości, jakie oferuje Wspólna
Polityka Rolna. Przedstawili dane dotyczące wykorzystania środków unijnych na rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podlaskim. W trakcie obrad prowadzona
była ożywiona dyskusja, podczas której wymieniono poglądy i doświadczenia na tematy
związane z kierunkami wykorzystania środków z budżetu UE dla rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich województwa podlaskiego, a także nawiązywano do przyszłej współ‑
pracy pracowników naukowych z przedstawicielami praktyki gospodarczej w zakresie
podejmowania wspólnych inicjatyw, badań naukowych ukierunkowanych na rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich.
22.11.2018 odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu w sprawie rozstrzygnięcia
II Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską i Licencjacką w obszarze Gospodarka oparta
na wiedzy. Komisja podjęła decyzję, aby przyznać nagrodę:
• wśród prac magisterskich – mgr Paulinie Murawskiej za pracę „Kapitał intelektualny
i jego pomiar (na przykładzie Fabryki Mebli „Forte” SA)”. Promotor: dr hab. Grażyna
Michalczuk, prof. UwB;
• wśród prac licencjackich – Joannie Ściubie za pracę „Gospodarka oparta na wiedzy
a gospodarka turystyczna na przykładzie województwa podlaskiego”. Promotor:
dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB.
Nagrody wręczono podczas XIX Podlaskiego Forum Ekonomistów 7.12.2018 r.
We wrześniu 2018 r. ogłoszono kolejny, III Konkurs na najlepszą pracę dyplomową
i magisterską z zakresu dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.
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Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku dotyczy prac
obronionych w 2019 roku i napisanych w obszarze: Czynniki rozwoju regionalnego.
Na posiedzeniu 19.09.2018 r. Zarząd PTE Oddziału w Białymstoku podjął decyzję
o rozszerzeniu zakresu Konkursu o studentów następujących uczelni: Państwowej Wyż‑
szej Szkoły Zawodowej w Suwałkach oraz Uniwersytetu Przyrodniczo‑Humanistycznego
w Siedlcach. Decyzja ta wynikła z faktu, iż wśród członków PTE naszego oddziału są
osoby zatrudnione w wyżej wymienionych instytucjach.

Inne działania
•
•

Podjęto i kontynuowano prace nad historią PTE Oddział w Białymstoku.
Poszukiwano sposobów na promocję działań PTE (roll‑up, szersza informacja o dzia‑
łaniach PTE, 3 patronaty nad konferencjami).

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

2017

2018

Konferencje

liczba
uczestnicy

–

–

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

2
80

1
35

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

–

–

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

–

–

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

2
550

3
450

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–

–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
– Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską

I edycja

II edycja

1

Wyszczególnienie

Tabela A
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.
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Wyszczególnienie

Tabela B
2017

2018

1

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

Inne (proszę podać jakie)
Komitet Wydawniczy
Kapituła Konkursu
Komitet OWE
Komisja Rewizyjna

tak (5)
tak (5)
tak (5)
tak (3)

tak (5)
tak (4)
tak (5)
tak (3)

5

Członkowie
		

75
1

80
1

a) zwyczajni
b) wspierający

2. Oddział PTE w Bydgoszczy

2.

Oddział PTE w Bydgoszczy

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

1. Działalność statutowa
W ramach prowadzonej przez Biuro Oddziału działalności statutowej systematycznie
realizowano zamierzenia wyznaczone na rok 2018.
24.10.2018 r. w Kujawsko‑Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się IV konfe‑
rencja naukowa pn. „Współczesne trendy na rynku pracy” organizowana przez Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy we współpracy z Narodowym Ban‑
kiem Polskim – Oddział w Bydgoszczy, Uniwersytetem Technologiczno‑Przyrodniczym
w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania oraz Uniwer‑
sytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Patronat honorowy nad wydarzeniem
objął Wojewoda Kujawsko‑Pomorski. Konferencja miała za zadanie utworzyć forum
dla przedstawicieli ośrodków naukowych, władz samorządowych, terenowych organów
administracji rządowej, instytucji publicznych i przedstawicieli biznesu, zainteresowa‑
nych współczesnymi trendami na rynku pracy. Z całą pewnością spełniono oczekiwania
uczestników konferencji. Dzięki różnorodności zaproszonych Prelegentów wyzwania
9
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rynku pracy zostały omówione wieloaspektowo, uwzględniając perspektywę pracodawcy
oraz pracownika, a także instytucji administracji samorządowej. Swoją obecnością ni‑
niejsze wydarzenie uświetnili prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prof. dr hab. Teresa Słaby,
dr hab. Janusz Wiśniewski prof. nadzw. UKW, Artur Janas – dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Toruniu, dr Paweł Umiński, dr inż. Małgorzata Gotowska, dr Paweł
Antoszak, dr Michał Majcherek oraz wielu znamienitych naukowców oraz praktyków
zainteresowanych tematyką konferencji. Dzięki zaproszonym gościom poruszone zo‑
stały zagadnienia globalnych, regionalnych i lokalnych wyzwań rynku pracy oraz ich
wpływu na sytuację społeczno‑ekonomiczną w Polsce i regionie województwa kujawsko
‑pomorskiego. Ponadto konferencja stała się okazją do wymiany poglądów na temat roli
samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw w kształtowaniu polityki
zatrudnienia. Zasadność podjęcia niniejszej inicjatywy podjęła m.in. minister pracy
i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
W okresie sprawozdawczym trwały prace nad opracowaniem 3 monografii. W pierw‑
szej publikacji pt. „Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce” znalazły się
artykuły wygłoszone podczas konferencji naukowej pt. „Gospodarka i społeczeństwo
wobec wyzwań przyszłości. Ujęcia prospektywne oraz interdyscyplinarne”, która odbyła
się w listopadzie 2016 r. Ponadto we wrześniu 2018 roku wydano monografię „Zrównowa‑
żony rozwój województwa kujawsko‑pomorskiego. Bariery i wyzwania”, gdzie znalazły się
artykuły nadesłane po ubiegłorocznej konferencji organizowanej wspólnie z Narodowym
Bankiem Polskim Oddział w Bydgoszczy w dn. 23.11.2017 r., która nosiła tytuł „Zrówno‑
ważony rozwój województwa kujawsko‑pomorskiego – bariery i wyzwania”. W monografii
znalazło się wiele bardzo ciekawych artykułów, m.in. prezes Zarządu Krajowego Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej pt. „Globalne trendy
w gospodarce” oraz członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział
w Bydgoszczy dra Michała Majcherka pt. „Innowacje odpowiedzialne społecznie na
rzecz zrównoważonego rozwoje na przykładzie województwa kujawsko‑pomorskiego”.
Trzecia monografia pt. „Współczesne trendy na rynku pracy – aspekt regionalny” autor‑
stwa dr inż. Małgorzaty Gotowskiej, dr. Pawła Antoszaka oraz dr. Michała Majcherka,
została opracowana przy okazji przygotowań do konferencji naukowej organizowanej
przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy we współpracy z Na‑
rodowym Bankiem Polskim – Oddział w Bydgoszczy, Kujawsko‑Pomorskim Urzędem
Wojewódzkim w Bydgoszczy, Uniwersytetem Technologiczno‑Przyrodniczym w Byd‑
goszczy, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania oraz Uniwersytetem
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pn. „Współczesne trendy na rynku pracy”, która
odbyła się 24 października 2018 r. w Kujawsko‑Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy. Niniejsza publikacja jest próbą odpowiedzi na tendencje na rynku pracy
w aspekcie regionalnym. Bardzo szeroko omówiono zauważalny od kilku miesięcy nowy
trend – mianowicie rynek pracownika oraz wpływ rewolucji 4.0 na wymagania stawiane
pracownikom. Monografia została zrecenzowana przez Prezes Zarządu Krajowego Pol‑
skiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Elżbietę Mączyńską.
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4 stycznia 2018 r. odbyła się konferencja przybliżająca tematykę XXXI edycji Olim‑
piady Wiedzy Ekonomicznej. Dr inż. Małgorzata Gotowska przeprowadziła wykład
nt. „Problemy rynku pracy w aspekcie starzejącego się społeczeństwa” oraz prof. dr hab
Mirosława Geise nt. „Zróżnicowanie przestrzenne rynku pracy w Polsce”. W dniach 7 i
8 kwietnia 2018 r. odbyły się zawody III stopnia (centralne) XXXI Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej. Zwycięzcą tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został
Krzysztof Kropidłowski – uczeń VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śnia‑
deckich w Bydgoszczy. To już kolejny sukces Olimpijczyków z naszego Okręgu. Pozostali
uczniowie: Wojciech Osesek, Jakub Reniec – uczniowie VI LO w Bydgoszczy, Kacper
Kortas uczeń II LO w Bydgoszczy, Piotr Ciszewski uczeń I LO w Bydgoszczy oraz Jakub
Królak uczeń Liceum Akademickiego UMK w Toruniu uzyskali tytuł finalistów zawodów
centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
13.06.2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie XXXI
edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Gratulacje laureatowi i finalistom, a także nauczy‑
cielom złożył Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Nagrody dla uczniów ufundował ponadto
Kujawsko‑Pomorski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Kujawsko‑Pomorskiego
oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy.
W ramach przygotowań do XXXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 23 paź‑
dziernika 2018 r. w Domu Ekonomisty w Bydgoszczy odbyła się konferencja dla uczest‑
ników OWE, podczas której dr hab. Mirosław Geise prof. nadzw. UKW wygłosił wy‑
kład nt. „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm” oraz dr Małgorzata
Szczepaniak wykład nt. „Wpływ handlu zagranicznego na rozwój gospodarki światowej”.
7 listopada 2018 r. odbyły się zawody szkolne XXXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekono‑
micznej. Po weryfikacji prac przez Jury do zawodów okręgowych zakwalifikowani zostało
45 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w okresie sprawoz‑
dawczym brało udział w przygotowywaniu cyklicznych warsztatów pn. „Spotkanie
z przedsiębiorczością – jak założyć i rozwinąć własną firmę”, podczas których uczestnicy
uzyskali od specjalistów wskazówki dotyczące zakładania i prowadzenia własnej firmy.
Dowiedzieli się również jak pozyskać fundusze na prowadzenie działalności oraz o pro‑
wadzeniu alternatywnych modeli działalności.
Przedstawiciele PTE w Bydgoszczy kontynuują wystąpienia w lokalnych mediach, tj.:
lokalne stacje radiowe, prasa, telewizja. Bieżące wydarzenia dotyczące przede wszystkim
zjawisk ekonomicznych komentowali m.in.: Grzegorz Grześkiewicz, dr Michał Majche‑
rek, prof. Mirosław Geise, dr Małgorzata Gotowska, dr Jarosław Oczki, Robert Lauks,
dr Paweł Antoszak.
16 marca 2018 roku na Nadzwyczajnym Zjeździe PTE uchwalono nowy statut
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W okresie sprawozdawczym Prezes Grzegorz
Grześkiewicz uczestniczył w pracach nad przygotowaniem rekomendacji do aktualizacji
statutu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, które będą miały decydujący wpływ na
funkcjonowanie Oddziału w kolejnych latach.
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2. Działalność szkoleniowa – działalność sekcji „Usługi
szkoleniowe i eksperckie” oraz R egionalny Ośrodek
Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych
Działalność szkoleniowa w 2018 r. prowadzona była w formie kursów. Zlecenia na
kursy były pozyskiwane w drodze w odpowiedzi na zapytania od firm/instytucji oraz
w postaci wolnego naboru zgłoszeń.
Zostały wykorzystane bezpłatne formy promocji, jak:
a) mailing,
b) informacja na stronie internetowej bydgoskiego Oddziału PTE i Wyższej Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy,
c) ulotki rozpowszechniane przy okazji organizowanych kursów i szkoleń oraz wydarzeń
realizowanych przez PTE – Oddział w Bydgoszczy.
Kursy były organizowane w trybie: popołudniowym – w dni powszednie oraz week‑
endowo. Zajęcia odbywały się w salach szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Ekono‑
micznego – Oddział w Bydgoszczy lub pracowni komputerowej Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. W kursach brały udział osoby czynne zawodowo
z wyjątkiem szkoleń z Rachunkowości finansowej uczestnikami były osoby nieczynne
zawodowo oraz w przypadku kursów Rachunkowości menadżerskiej, zasad rachunko‑
wości zarządczej, kursy ukończyły osoby uczące się w szkołach ponadpodstawowych.
Łącznie w minionym roku realizowano:
Lp.

Nazwa kursu/szkolenia

Liczba
edycji

Liczba uczestników
Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

1

Excel poziom średniozaawansowany

2

20

13

7

2

Podstawy rachunkowości i księgowości firmy

2

19

16

3

3

Kadry i płace

3

45

45

–

4

Ochrona danych osobowych

7

160

75

85

5

Excel poziom podstawowy

3

15

10

5

6

Księgowość budżetowa

3

32

32

–

7

Rachunkowość menadżerska

2

19

17

2

8

Szkolenie z tematu rachunkowości finansowej –
cz. podstawowa i cz. zaawansowana

2

20

20

–

9

Kurs Rachunkowości menadżerskiej, zasady
rachunkowości zarządczej

2

19

17

2

10

Rady nadzorcze

1

10

4

6

11

Excel – poziom zaawansowany

3

29

21

8

12

Projekty 10.2.2: kwalifikowalność wydatków;
rozliczanie i sprawozdawczość proj. w systemie Sl2014

1

7

6

1

13

Rachunkowość finansowa – Szkolenie od podstaw
i zaawansowane

1

10

10

–

14

Rachunkowość finansowa – Szkolenie od podstaw
i zaawansowane

1

10

10

–

15

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

1

6

5

1
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Poza wymienionymi powyżej formami edukacyjnymi, w związku ze złożonymi ofer‑
tami, zaplanowano organizację następujących usług edukacyjnych na rzecz:
a) Centrum Aktywizacji Zawodowej z Lublina – oferta dotyczy przeprowadzenia eg‑
zaminów wraz z wystawieniem certyfikatów dla 285 uczestników projektu;
b) Urząd Miasta Bydgoszczy – realizacja 3 edycji kursów MS Excel dla zaawansowanych.
Dwa kursy zostały przeprowadzone do końca 2018 r. dla gr. liczących każda po 10
os. W pierwszym kwartale 2019 roku przeprowadzone zostaną 3 edycje kursów,
w których weźmie udział łącznie 30 osób.
c) Spółka Colian sp. z o.o., z siedzibą w Opatówku – oferta dotyczyła przeprowadzenia
kursu MS Office (MS Outlook, MS Excel, MS Word) dla pracowników firmy.
d) Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy – oferta na kurs MS Excel dla średnio‑
zaawansowanych.
e) Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu – oferta na kurs Analizy finansowej.
f) Abramczyk sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – oferta na kurs MS Excel poziom
podstawowy. Ostateczna wartość usługi zależy od liczebności grupy. Minimalna
grupa liczy 8 osób.
W ramach sekcji zatrudniona była jedna osoba, w pełnym wymiarze czasu pracy, na
stanowisku specjalisty ds. szkoleń. Ponadto angażowano, na podstawie umów cywilno‑
prawnych, wykładowców oraz 2 opiekunów kursów i szkoleń, zajmujących się grupami
szkoleniowymi uczęszczającymi na zajęcia w weekendy.

3. Działalność związana ze zleceniami komercyjnymi
W ramach pozyskanych zleceń na realizację zadań w projektach zewnętrznych, Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizowało usługi na rzecz:
a) Uczestników i opiekunów faktycznych Dziennego Domu Pobytu w Grudziądzu, pro‑
wadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Maksymiliana Kolbe w ramach
projektu „Dom Dziennego Pobytu bezpieczną przystanią dla osób niesamodzielnych
z terenu Grudziądza”,
b) Uczestników projektów realizowanych przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Autoster
Szwed Dariusz w Toruniu, tj. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa
osób objętych zwolnieniem z pracy poprzez organizację szkoleń nauki jazdy kat. C
i D wraz z kwalifikacjami wstępnymi przyśpieszonymi, w celu podjęcia i/lub utrzy‑
mania przez te osoby zatrudnienia” oraz „Zwiększenie zatrudnienia osób biernych
zawodowo z terenu województwa kujawsko‑pomorskiego poprzez organizację szkoleń
nauki jazdy kategorii C i D wraz z kwalifikacjami wstępnymi przyśpieszonymi”.
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4. Działalność projektowa sekcji „Rynek pracy i Innowacyjna
edukacja”
W ramach sekcji kontynuowano wdrażanie projektów współfinansowanych z Euro‑
pejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko‑Pomorskiego na lata 2014–2020 (RPO WK‑P). Dodatkowo
przygotowano wnioski o dofinansowanie projektów oraz realizowano zamówienia komer‑
cyjne na usługi związane z opracowaniem wniosków o dofinansowanie lub konsultacje
na etapie wdrażania projektów.
Realizowano działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym
przede wszystkim środków z funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć, w tym:
• wyszukiwanie źródeł finansowania regionalnych oraz ogólnokrajowych,
• opracowanie koncepcji projektów,
• tworzenie partnerstw na rzecz realizacji projektów,
• wyszukiwanie partnerów i nawiązywanie współpracy,
• przygotowanie wniosków o dofinansowanie,
• przygotowanie wniosków o dofinansowanie na zlecenie podmiotów zewnętrznych,
• świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych w związku z aplikowaniem o środki,
• realizacja i nadzór nad wdrażaniem projektów.

4.1. R ealizowane projekty
4.1.1. Projekty kontynuowane z 2016 r. i 2017 r.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano wdrażanie 9 projektów współfinan‑
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekty realizowane są w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego na lata
2014–2020 (RPO WK‑P) jeden projekt ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (RPO POM). Struktura sekcji podobnie
jak w poprzednim okresie sprawozdawczym składała się z działu prowadzącego projekty
z zakresu usług opiekuńczych oraz rynku pracy i edukacji.
W minionym okresie realizowano następujące zadnia:
1. „Przyjazne miejsce w społeczności lokalnej – II edycja” z Poddziałania 9.3.2 Regional‑
nego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego okres realizacji
do 31.12.2019 r. PTE odpowiada za organizację wsparcia szkoleniowo‑doradczego dla
opiekunów osób niesamodzielnych (łącznie 18 osób) oraz wsparcie w prawidłowym
wdrażaniu procedur EFS.
2. „Dom dziennego pobytu w Mokowie – opieka i aktywność – II edycja” z Poddziałania
9.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego,
okres realizacji do 31.07.2019 r. PTE odpowiada za organizację wsparcia szkoleniowo
‑doradczego dla opiekunów osób niesamodzielnych (łącznie 30 osób) oraz wsparcie
w prawidłowym wdrażaniu procedur EFS.
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3. „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie” z Poddziałania 5.2.2 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego. PTE odpowiada za realizację zadania
nr 2 dotyczącego organizacji kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników oraz
wsparcie lidera (LGR Morenka) we wdrażaniu projektu i przestrzeganiu procedur EFS,
okres realizacji projektu do 31.10.2018 r. W okresie sprawozdawczym kontynuowano
działania z realizacją i rozliczeniem szkoleń zawodowych dla uczestników projektu,
wypłacono stypendia szkoleniowe, weryfikowano dokumentacje, rozliczono koszty
szkoleń.
4. „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – realizacja Programu Aktywności Lokal‑
nej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcy‑
nia” z poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko‑Pomorskiego, projekt partnerski z Powiatem Nakielskim, okres realizacji do
31.12.2018 r. – projekt rozliczany ryczałtowo. PTE odpowiada za udzielenie wsparcia
z zakresu aktywizacji zawodowej (kursy, szkolenia, doradztwo zawodowe, pośred‑
nictwo pracy) dla 18 uczestników oraz wsparcie aktywizacji społecznej uczestników
(organizacja warsztatów, spotkań z kulturą itp. form aktywnej integracji społecznej).
W okresie sprawozdawczym realizowano wsparcie w ramach ścieżki zawodowej
i edukacyjnej. Odbyły się szkolenia zawodowe, w ramach których osiągnięto założone
w projekcie efekty oraz wskaźniki.
5. „Aktywni – szansa na rozwój i pracę – wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej
dla osób niepełnosprawnych na terenie gmin Mrocza i Sadki” 9.2.1 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego, projekt partnerski
z Powiatem Nakielskim i Gminą Mrocza, okres realizacji do 31.12.2018 r. – projekt
rozliczany ryczałtowo. PTE odpowiada za zarządzanie projektem oraz udzielenie
wsparcia z zakresu aktywizacji zawodowej (kursy, szkolenia, doradztwo zawodowe,
pośrednictwo pracy) dla 13 uczestników oraz wsparcie aktywizacji społecznej uczest‑
ników (organizacja warsztatów, spotkań z kulturą itp. form aktywnej integracji spo‑
łecznej). W okresie sprawozdawczym realizowano działania z zakresu aktywizacji
społecznej, tj. spotkania tematyczne z moderatorem, grupy samopomocy, warsztaty
oraz aktywizacji edukacyjne i zawodowej w tym szkolenia dla uczestników, spotkania
z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Osiągnięto efekty w zakresie wskaź‑
nika dot. nabycia przez uczestników kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Projekt
realizowany jest terminowo i zgodnie z harmonogramem
6. „Regionalny Fundusz Szkoleniowy – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa
kujawsko‑pomorskiego i ich pracowników” z poddziałania 8.5.1 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego, projekt partnerski
z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego, okres realizacji do 31.12.2020 r. W okre‑
sie sprawozdawczym konsultanci udzielali wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP
w zakresie korzystania z dofinansowania do usług rozwojowych dostępnych w Bazie
Usług PARP, przeprowadzali diagnozy potrzeb w zakresie usług rozwojowych i kon‑
sultacje dot. udziału w projekcie.
15

Sprawozdania Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

7. „Dobry Dom – profesjonalna opieka i wsparcie” z poddziałania 9.3.2 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko, projekt partnerski z Fundacją na
rzecz Integracji Międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów „Łączymy Pokolenia”,
okres realizacji do 31.12.2019 r. PTE zapewnia liderowi wsparcie w prawidłowej
realizacji działań oraz procedur EFS, prowadzi sprawozdawczość. PTE odpowiada
także za organizację wsparcia szkoleniowo‑doradczego dla opiekunów osób niesa‑
modzielnych (łącznie 10 osób).
8. „Dzienny dom pobytu dla osób niesamodzielnych przy Sanatorium MAX”
z poddziałania 9.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
‑Pomorskiego w partnerstwie z Sanatorium Uzdrowiskowym MAX, okres realizacji do
31.10.2019 r. PTE zapewnia liderowi wsparcie w prawidłowej realizacji działań oraz
procedur EFS, prowadzi sprawozdawczość, odpowiada także za organizację wsparcia
szkoleniowo‑doradczego dla opiekunów osób niesamodzielnych (łącznie 35 osób).
W okresie sprawozdawczym zorganizowano wsparcie dla opiekunów faktycznych:
warsztaty zwiększające kompetencje opieki nad osobą niesamodzielną w wymiarze
10 godz. miesięcznie oraz wsparcie indywidualne (poradnictwo prawne, psycholo‑
giczne oraz pomoc w zakresie poruszania się po systemach wsparcia).
9. „Dzienny Domy Pobytu przy parafii pw. Świętej Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”
z poddziałania 9.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
‑Pomorskiego w partnerstwie z Parafią pw. Świętej Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”,
okres realizacji do 31.12.2019 r. PTE zapewnia liderowi wsparcie w prawidłowej re‑
alizacji działań oraz procedur EFS, prowadzi sprawozdawczość, odpowiada także za
organizację wsparcia szkoleniowo‑doradczego dla opiekunów osób niesamodzielnych
(łącznie 35 osób).
4.1.2. Projekty rozpoczęte w 2018 r.:

1. „Dzienny Dom Pobytu »Albert«”, – 9.3.2 Regionalny Program Operacyjny Woje‑
wództwa Kujawsko‑Pomorskiego w partnerstwie z Towarzystwem im. św. Brata Al‑
berta – Koło Inowrocławskie, okres realizacji, okres realizacji projektu od 2018‑04‑01
do 2020‑03‑31. PTE zapewnia liderowi wsparcie w prawidłowej realizacji działań
oraz procedur EFS, prowadzi sprawozdawczość. PTE odpowiada także za organizację
wsparcia szkoleniowo‑doradczego dla opiekunów osób niesamodzielnych. W okresie
sprawozdawczym realizowano wsparcie w ramach I turnusu uczestników.
2. „Bydgoski Dzienny Dom Pobytu »Senectus«” – 9.3.2 Regionalny Program Opera‑
cyjny Województwa Kujawsko‑Pomorskiego, w partnerstwie z Agencją Doradztwa
Personalnego PSG Remigiusz Koc, okres realizacji od 2018‑07‑01 do 2020‑06‑30. PTE
zapewnia liderowi wsparcie w prawidłowej realizacji działań oraz procedur EFS. PTE
odpowiada także za organizację wsparcia szkoleniowo‑doradczego dla opiekunów
osób niesamodzielnych. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację projektu,
przeprowadzono rekrutację i rozpoczęto realizację I turnusu uczestników. DDP ma
swoją siedzibę w budynku PTE.
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3. „Bydgoski Dzienny Dom Pobytu” – 9.3.2 Regionalny Program Operacyjny Wojewódz‑
twa Kujawsko‑Pomorskiego, w partnerstwie z Agencją Doradztwa Personalnego PSG
Remigiusz Koc, okres realizacji od 2018‑08‑01 do 2020‑07‑31. PTE zapewnia liderowi
wsparcie w prawidłowej realizacji działań oraz procedur EFS. PTE odpowiada także
za organizację wsparcia szkoleniowo‑doradczego dla opiekunów osób niesamodziel‑
nych. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację projektu, przeprowadzono
rekrutację i rozpoczęto realizację I turnusu uczestników.
4. „»Radość Życia« – Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych z powiatu
mogileńskiego” – 9.3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko
‑Pomorskiego, w partnerstwie z Parafią pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mo‑
gilnie, okres realizacji od 2018‑07‑01 do 2020‑06‑30. PTE zapewnia liderowi wsparcie
w prawidłowej realizacji działań oraz procedur EFS, prowadzi sprawozdawczość. PTE
odpowiada także za organizację wsparcia szkoleniowo‑doradczego dla opiekunów
osób niesamodzielnych. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację projektu,
przeprowadzono rekrutację i rozpoczęto realizację I turnusu uczestników.
5. „Dzienny Dom Pobytu »Grodno«” – 9.3.2 Regionalny Program Operacyjny Woje‑
wództwa Kujawsko‑Pomorskiego, w partnerstwie z Pracownią Doradztwa Personal‑
nego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur, Agencją Doradztwa Personalnego
PSG Remigiusz Koc oraz Gminą Golub‑Dobrzyń, okres realizacji od 2018‑04‑01
do 2020‑03‑31. PTE zapewnia liderowi wsparcie w prawidłowej realizacji działań
oraz procedur EFS, prowadzi sprawozdawczość. PTE odpowiada także za organizację
wsparcia szkoleniowo‑doradczego dla opiekunów osób niesamodzielnych. W okresie
sprawozdawczym realizowano wsparcie w ramach I turnusu uczestników.
6. „Dzienny Dom Pobytu w Nowej Wsi” 9.3.2 Regionalny Program Operacyjny Wo‑
jewództwa Kujawsko‑Pomorskiego – w partnerstwie z Pracownią Doradztwa Per‑
sonalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur, Agencją Doradztwa Personal‑
nego PSG Remigiusz Koc oraz Gminą Ciechocin, okres realizacji od 2018‑04‑01
do 2020‑03‑31. PTE zapewnia liderowi wsparcie w prawidłowej realizacji działań
oraz procedur EFS, prowadzi sprawozdawczość. PTE odpowiada także za organizację
wsparcia szkoleniowo‑doradczego dla opiekunów osób niesamodzielnych. W okresie
sprawozdawczym realizowano wsparcie w ramach I turnusu uczestników.
7. „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu
nakielskiego” – 10.2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko
‑Pomorskiego, realizowany w partnerstwie z powiatem nakielskim, gminą Kcynia,
gminą Sadki, Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”,
okres realizacji od 2018‑07‑01 do 2020‑05‑31. PTE odpowiada za zarządzanie pro‑
jektem, a w ramach kosztów bezpośrednich za organizację doradztwa edukacyjno
‑zawodowego i szkoleń zawodowych dla nauczycieli oraz organizację staży zawodo‑
wych. W okresie sprawozdawczym przygotowano niezbędną dokumentację projektu,
wybrano także wykonawców szkoleń i doradztwa zawodowego, a z partnerami
projektu ustalono zasady wdrażania i pracy z przygotowanymi dokumentami oraz
17
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przeprowadzono pierwsze szkolenia dla pracowników dydaktycznych z terenu ORSG
powiatu nakielskiego.
Rozstrzygnięcie wyników oceny złożonych wniosków o dofinansowanie projektów.
W minionym okresie sprawozdawczym nastąpiło rozstrzygnięcie następujących
naborów:
1. 9.2.1 RPO WK‑P „Perspektywa – Program wsparcia osób niepełnosprawnych z po‑
wiatu grudziądzkiego”. Przeprowadzono negocjacje projektu. Okres rozpoczęcia
realizacji projektu 1.01.2019 r.
Usługi zewnętrzne świadczone w ramach sekcji
•

W zakresie działań komercyjnych realizowano następujące działania:
Koordynacja projektu 9.3.2 RPO WK‑P dla parafii rzymskokatolickiej pw. św. M. Kolbe
w Grudziądzu.

Podsumowanie
Zgodnie z planem główne przychody finansowe w ramach sekcji generowane są
w związku z realizacją projektów współfinansowanych z EFS, w tym przede wszystkim
z poddziałania 9.3.2. W związku z pozyskaniem kolejnych dofinansowań na realizację
projektów z poddziałania 9.3.2 RPO WK‑P wymagane było zwiększenie zasobów kadro‑
wych, tak by zabezpieczyć prawidłową realizację wszystkich wdrażanych projektów.

5. Działalność projektowa sekcji „inLAB i projekty
międzynarodowe”
W ramach sekcji „inLAB i projekty międzynarodowe” w 2018 roku realizowano
projekty unijne, przygotowywano wnioski o dofinansowanie projektów, podejmowano
również działania w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie oraz studiów
wykonalności i ekspertyz na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Realizowano działania
związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym przede wszystkim środków
z funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć, w tym:
• wyszukiwanie źródeł finansowania regionalnych oraz ogólnokrajowych,
• opracowanie koncepcji projektów,
• tworzenie partnerstw na rzecz realizacji projektów,
• wyszukiwanie partnerów i nawiązywanie współpracy,
• przygotowanie wniosków o dofinansowanie,
• przygotowanie wniosków o dofinansowanie na zlecenie podmiotów zewnętrznych,
• świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych w związku z aplikowaniem
o środki,
• realizacja i nadzór nad wdrażaniem projektów.
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5.1. R ealizowane projekty
5.1.1. Projekty kontynuowane z 2016 r.

W III kw. 2018 r. kontynuowana była realizacja 2 projektów dofinansowanych ze
środków UE, stanowiących kontynuację działań z 2016 r.:
• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3 „Dojrzali aktywni
podstawą rozwoju MMŚP – Strategia RESTART” (PTE jest liderem projektu) – jest
to projekt ponadnarodowy, w ramach którego w wyniku współpracy z partnerem
z Czech i z Wyższą Szkołą Gospodarki z Bydgoszczy ma powstać innowacyjne na‑
rzędzie skierowane do MŚP, instytucji różnego typu oraz pracowników, nakierowane
na wydłużanie aktywności zawodowej oraz aktywności społecznej osób po 50 roku
życia, w ramach projektu nastąpi wypracowanie modelu, jego przetestowanie; w 2018 r.
kontynuowano rekrutację i realizowano działania testowe, 30.06.2018 r. zakończono
fazę testowania innowacyjnego rozwiązania, a następnie przeanalizowano wyniki fazy
testowania i rozpoczęto pracę nad finalnymi wersjami autorskich rozwiązań,
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko‑Pomorskiego Poddziałanie
1.2.1 „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” (PTE jest partnerem pro‑
jektu) – jest to projekt realizowany w partnerstwie z 3 innymi instytucjami otoczenia
biznesu, na terenie całego województwa kujawsko‑pomorskiego, przy czym PTE
odpowiada za region włocławski, w ramach projektu planowane jest objęcie 300
przedsięwzięć wsparciem finansowym w postaci voucherów badawczych na wyku‑
pienie usługi badawczo‑rozwojowej w jednostce naukowej, zgodnie z aktualnym
wnioskiem projekt realizowany będzie do 31.12.2018 r., jednak ze względu na prze‑
dłużający się czas oceny wniosku o dofinansowanie, wnioskowane jest jego wydłużenie
do 30.06.2019 r., w 2018 r. zrealizowano drugi nabór i ocenę formalną wniosków
o vouchery badawcze oraz zostały podpisane umowy z podmiotami z niniejszego
naboru, a także oczekiwano na ogłoszenie naboru numer III.
5.1.2. Projekty kontynuowane z 2017 r.

W 2018 r. kontynuowano realizację 2 projektów dofinansowanych ze środków UE,
których realizacja rozpoczęła się w 2017 r.:
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko‑Pomorskiego Poddziałanie
8.2.1 „Reaktywacja – program wsparcia dla osób biernych zawodowo szansą na za‑
trudnienie” (PTE jest liderem projektu) – projekt realizowany będzie do 31.03.2019
na obszarze Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, nakielskiego, inowrocławskiego
i żnińskiego, skierowany będzie do 70 osób biernych zawodowo powyżej 29 r.ż., w tym
41 kobiet, 5 osób niepełnosprawnych, 30 osób o niskich kwalifikacjach i 15 osób po
50 r.ż. Planowane jest objęcie uczestników wsparciem w ramach szkoleń/kursów
zawodowych, staży zawodowych, w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska
oraz dodatku relokacyjnego. Celem projektu jest zwiększenie potencjału do zatrud‑
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•

nienia ww. biernych zawodowo, w 2018 r. zrekrutowano kolejne grupy uczestników
i kontynuowano świadczenie wsparcia aktywizującego,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Poddziałanie 5.5
„Profesjonaliści – program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla pracowników MŚP
i PES” – (PTE jest partnerem projektu) – projekt realizowany jest od 1.06.2017 na
obszarze powiatów chojnickiego, bytowskiego, człuchowskiego oraz kościerskiego
i skierowany jest do 340 osób w wieku aktywności zawodowej – pow. 18 lat, które są
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompe‑
tencji lub kwalifikacji zawodowych. Wszystkie osoby są pracownikami sektora MMiŚP
lub przedsiębiorstw społecznych. PTE – odpowiada za realizację kursów językowych.
W ramach projektu planuje się realizację 16 kursów z języka angielskiego dla łącznie
160 os. i 2 z języka niemieckiego dla łącznie 20 os. Z planowanych do zrealizowania
do końca 2017 roku 4 kursów z języka angielskiego i 1 kursu z języka niemieckiego,
nie udało się zrealizować żadnej edycji, z uwagi na trudności w zrekrutowaniu grup
szkoleniowych przez Lidera projektu. W 2018 r. uruchomiono kolejne grupy języ‑
kowe, ogółem uruchomiono 5 grup języka angielskiego (54 osoby) i 1 grupę języka
niemieckiego (10 osób).

5.1.3. Projekty rozpoczęte w 2018 r.

•

•

•
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3 „4P – międzysektorowa
inicjatywa pomocy rodzinom wielopokoleniowym” (PTE jest liderem projektu) – jest
to projekt ponadnarodowy, w ramach którego w wyniku współpracy z partnerem
z Finlandii ma powstać innowacyjne narzędzie ułatwiające godzenie ról dla osób
z tzw. „pokolenia sandwich”, start projektu nastąpił 1.02.2018 r. W 2018 r. rozpoczęto
prace nad innowacyjnym rozwiązaniem, odbyły się również wizyty studyjne – part‑
nera ponadnarodowego w Polsce i Lidera w Finlandii,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3 „REAKTIV50+ – model
zarządzania efektywnością pracowników” (PTE jest liderem projektu) – jest to projekt
ponadnarodowy, w ramach którego w wyniku współpracy z partnerem z Hiszpanii
ma powstać innowacyjne narzędzie przeznaczone do zwiększania efektywności pra‑
cowników w zawodach, w których efektywność spada wraz z wiekiem, start projektu
nastąpił 1.04.2018 r. W 2018 r. rozpoczęto prace nad innowacyjnym rozwiązaniem,
odbyła się również wizyta studyjna – partnera ponadnarodowego w Polsce,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 4.2 „Mobilni na rynku pracy 2 – pro‑
gram aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko‑pomorskiego”
(PTE jest liderem projektu) – jest to projekt ponadnarodowy, w partnerstwie z pod‑
miotami z Hiszpanii, Włoch i Malty. W ramach projektu 44 osoby z tzw. kategorii
NEET zostaną przygotowane zawodowo, kulturowo, językowo, a następnie wyjadą
na 2‑miesięczne programy mobilności, obejmujące zagraniczne staże zawodowe.
Projekt rozpoczął się 1.05.2018 r., w 2018 r. w ramach projektu prowadzono przy‑
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gotowanie dwóch grup do wyjazdu zagranicznego – do Hiszpanii i do Włoch, które
w III i IV kwartale 2018 r. odbywały zagraniczne staże zawodowe.
5.1.4. Projekt kontynuowany – przejęty z OWP Inowrocław

•

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2.2 „Szansa na lepszy
start – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy” (PTE jest liderem
projektu). Projekt obejmuje wsparcie osób do 29 roku życia, biernych zawodowo.
W 2018 r. kontynuowano realizację szkoleń zawodowych, przyznano 5 dotacji in‑
westycyjnych, rozpoczęto realizację 26 staży zawodowych, dokonano rozliczenia
merytorycznego i finansowego projektu oraz opracowano sprawozdanie końcowe.

5.2. Aplikowanie o środki zewnętrzne
W 2018 r. uzyskano informację o zakwalifikowaniu do dofinansowania inwestycyjnego
projektu RPO WK‑P 1.4.2 „Bydgoskie Centrum Specjalistycznych Usług Biznesowych
dla branż przetwórstwa tworzyw sztucznych i przemysłów kreatywnych” oraz złożono
jeden wniosek o dofinansowanie projektu – w ramach PO WER 4.3.
5.3. Usługi zewnętrzne świadczone w ramach sekcji
W zakresie działań komercyjnych zrealizowano zlecenia na rzecz podmiotów ze‑
wnętrznych w obszarze:
• studium wykonalności dla projektu w ramach P
 OIiŚ (Doradztwo J. Kentzer).
Ponadto koordynator sekcji organizował oraz brał merytoryczny udział w sfinalizo‑
waniu zlecenia na rzecz podmiotu realizującego 4 projekty RPO WK‑P 8.3 i 1 projekt
RPO wg poniższego zestawienia:
Zakres prac

Miejsce

Liczba godzin

Liczba osób

Doradztwo z BP

Nakło

160

40

Doradztwo z BP

Żnin

160

40

Doradztwo z BP

Mogilno

160

40

Doradztwo z BP

Wąbrzeźno

160

40

Doradztwo z BP

Wągrowiec

200

50

Rozliczenie z BP

Nakło

72

36

Rozliczenie z BP

Żnin

72

36

Rozliczenie z BP

Mogilno

70

35

Rozliczenie z BP

Wąbrzeźno

72

36

Doradztwo specjalistyczne

Nakło

72

36

Doradztwo specjalistyczne

Żnin

72

36

Doradztwo specjalistyczne

Mogilno

72

36

Doradztwo specjalistyczne

Wąbrzeźno

72

36

1414

497

Suma
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Zlecenie polegało na przeprowadzeniu doradztwa w zakresie biznesplanu oraz do‑
radztwa specjalistycznego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Działalność Funduszy Pożyczkowych
Ze względu na likwidację Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz Funduszu
Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu działalność Funduszy Pożyczkowych została
całkowicie przeniesiona do bydgoskiego Oddziału PTE. Zadania realizowane w sekcji
polegały na prowadzeniu Funduszów Pożyczkowych w zakresie doradztwa i pomocy
Przedsiębiorcom przy staraniach o udzielanie pożyczek na rozpoczęcie i rozwój działal‑
ności gospodarczej w ramach istniejącego Funduszu. W dalszym ciągu prowadzone były
aktywne poszukiwania podmiotów zainteresowanych pożyczkami oferowanymi przez
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.
W ramach Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w 2018 r. wpłynęły cztery wnioski,
jednak ze względu na błędy formalne, niewystarczające zabezpieczenia i brak zainte‑
resowania podmiotów składających wniosek do poprawy nieprawidłowości z FRP nie
udzielono żadnej pożyczki.
W ramach funkcjonowania Funduszu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
wpłynęły w 2018 r. sześć wniosków pożyczkowych. Jedynie dwa podmioty miał możliwość
finansowania wkładu własnego na poziomie minimum, czyli 20%, w związku z czym
udzielono dwóch pożyczek na kwoty 90 000,00 zł. (łącznie 180 000,00 zł)
We wrześniu 2018 r. dokonano szczegółowego audytu Funduszy Pożyczkowych
funkcjonujących w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.
Dzięki przeprowadzonym czynnościom przygotowano procedurę dotyczącą porządko‑
wania dokumentacji pożyczkowej oraz znormalizowano proces windykacji pożyczek
z zaległościami w spłacie.

7. Dom Ekonomisty
Dom Ekonomisty to miejsce spotkań i rozmów m.in. na tematy gospodarcze, ekono‑
miczne, polityczne, miejsce z powodzeniem wykorzystywane na organizację konferencji
i działalność szkoleniową.
Bydgoski Dom Ekonomisty oferuje wynajem, w pełni wyposażonych sal szkolenio‑
wych z możliwością obsługi cateringowej i multimedialnej. Obiekt znajduje się w ścisłym
centrum Bydgoszczy, przy ulicy Długiej 34 w bezpośrednim sąsiedztwie bydgoskiej
starówki. Oddział dysponuje trzema salami szkoleniowymi z klimatyzacją i dostępem
do Internetu:
• sala szkoleniowa I – dla 20 osób,
• sala szkoleniowa II – dla 10 osób,
• sala konferencyjna – dla 70 osób.
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Koszty eksploatacji i ponoszonych remontów stanowią duży wydatek dla Oddziału.
Prowadzona działalność gospodarcza i uzyskiwane środki finansowe, przede wszystkim
z działalności projektowej pozwalają na utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicz‑
nym oraz na gruntowny remont sal konferencyjno‑szkoleniowych, który rozpoczął się
w grudniu 2017 r. I etap remontu w Domu Ekonomisty obejmował modernizację klatki
schodowej i największej sali konferencyjnej mieszczącej się na II piętrze. W ramach
prac położono elementy dekoracyjne na parterze i półpiętrach oraz płytek, wymieniono
balustrady, drzwi do wiatrołapu oraz montaż drzwi wejściowych pomiędzy parterem
a piętrem. W nowym roku innego oblicza nabrała również sala konferencyjna. Pomalo‑
wane zostały ściany, usunięto elementy starej boazerii, zamontowano podwieszany sufit
z nagłośnieniem i oświetleniem. Dodatkowo nastąpiła wymiana stołów i krzeseł oraz
położono elementy dekoracyjne.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono także remont na parterze oraz na
I piętrze Domu Ekonomisty, który obejmował wymianę instalacji elektrycznej, wen‑
tylacyjnej, wymianę okien oraz inne prace modernizacyjne. Dzięki temu stworzono
bezpieczne i dogodne miejsce dla Uczestników projektu, którzy w ramach działalności
Bydgoskiego Dziennego Domu Pobytu „Senectus” mają zapewniony pobyt od ponie‑
działku do piątku z wyżywieniem, opiekę fizjoterapeuty, zajęcia z terapeutą zajęciowym,
warsztaty i poradnictwo psychologiczne, konsultacje z dietetykiem oraz regularne usługi
fryzjersko‑kosmetyczne. Zdecydowaną większość uczestników niniejszego projektu
stanowią członkowie – Seniorzy PTE oraz osoby z ich najbliższego otoczenia.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Bydgoszczy
Lp.

2017

2018

Konferencje

liczba
uczestnicy

4
256

1
89

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

97
684

84
951

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

15
141

7
116

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

2
130

3
180

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

541
273

1128
960

4

Ekspertyzy

liczba

6

6

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
– udzielone pożyczki

3

2

1

Wyszczególnienie

Tabela A
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.
1

Wyszczególnienie
Koła

2

Kluby

3

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

4

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

5

Członkowie
		

24

a) zwyczajni
b) wspierający

Tabela B
2017

2018

6

–

2

–

tak
7

tak
7

1

–

210
4

203
4
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3.

Oddział PTE w Częstochowie

1. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W 2018 r. XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej odbyła się pod hasłem „Go‑
spodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm”. Do I etapu zgłosiło się 330 osób
w Okręgu Częstochowskim, natomiast do udziału przystąpiło 251 osób z 22 szkół po‑
nadpodstawowych. Pierwszy etap zawodów OWE odbył się 7 listopada w macierzystych
szkołach zgłoszonych uczniów przez opiekunów szkolnych i dyrekcję szkoły. Ostateczna
liczba zakwalifikowanych do zawodów II stopnia XXXII OWE w naszym Okręgu osiągnęła
29 uczniów z 11 szkół. Kolejny zawodów II stopnia XXXII OWE odbędzie się według
harmonogramu i regulaminu OWE 11 stycznia 2019 r., w naszym Okręgu do zawodów
III stopnia (centralnych) zakwalifikowało się 1 uczeń Karol Osuchowski z II Liceum
Ogólnokształcące im. R. Traugutta, który został finalistą.
W ramach rozpoczętego działania w poprzednim roku szkolnym 2017/2018, tj. ogło‑
szonego konkursu „Laur młodego ekonomisty” w obecny rok 2018/2019 również ogło‑
szono II edycję tego konkursu. Rozstrzygnięcie nastąpiło po sprawdzeniu prac przez
Okręgowych Jury Naszego Oddziału. Najlepszymi laureatami tej edycji konkursu okazali
się następujący uczniowie wg załączonej tabeli nr 1.

25

Sprawozdania Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Tabela 1. Laureaci II edycji Konkursu „Laur młodego Ekonomisty” rok szkolny 2018/2019
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

1

Karol Osuchowski

II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta

2

Sonia Wrotniak

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta
w Częstochowie

3

Stanisław Halkiewicz

IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Częstochowie

4

Kamil Zwoliński

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego

5

Kacper Warzyszyński

IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

6

Kacper Kret

IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Częstochowie

7

Maciej Lipski

II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu

8

Jakub Grocholski

IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Częstochowie

10

Bartłomiej Babij

Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza

Uroczyste wręczenie „Lauru młodego Ekonomisty” zaplanowane jest na koniec
obchodów 60‑lecia funkcjonowania Oddziału na przełomie maja/czerwca 2019. Człon‑
kowie Jury OWE Okręgu Częstochowskiego postanowili również uhonorować pozostały
laureatów II konkursu poprzez zorganizowanie wycieczki połączonej z wykładem ban‑
kowym do Banku.

2. Prelekcje – wykłady
W roku sprawozdawczym Oddział zorganizował 6 prelekcji – warsztato‑szkoleń
w ramach „Czwartków u Ekonomistów” dla młodzieży szkolnej przygotowującej się do
XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2018/2019. Pani dyrektor po‑
informowała zebranych, że warsztato‑szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem
wśród młodzieży i na pierwsze zgłosiło się ponad 80 osób. W sumie we wszystkich
dotychczasowych działaniach warsztato‑szkoleń uczestniczyło 512 osób. Każdy uczest‑
nik warsztato‑szkoleń uzyskał certyfikat. W sumie odbyło się od 25 października br. do
19 grudnia br. 6 warsztato‑szkoleń, tj.:
• 18 października 2018 r.
–– warsztato‑szkolenia w ramach „Czwartków u Ekonomistów” dla młodzieży szkolnej
przygotowującej się do XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym
2018/2019:
• Teoria wyboru konsumenta – dr inż. Iwona Gorzeń‑Mitka,
• Dochód i produkt narodowy. Budżet państwa – dr inż. Monika Sipa.
• 25 października 2018 r.
–– warsztato‑szkolenia w ramach „Czwartków u Ekonomistów” dla młodzieży szkolnej
przygotowującej się do XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym
2018/2019 – Rynek pracy – uwarunkowania demograficzne ze szczególnym uwzględ‑
nieniem procesów migracyjnych – dr inż. Andrzej Sierpiński.
• 29 października 2018 r.
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•

–– warsztato‑szkolenia w ramach „Czwartków u Ekonomistów” dla młodzieży szkolnej
przygotowującej się do XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym
2018/2019:
• Teoria wyboru konsumenta – dr inż. Iwona Gorzeń‑Mitka,
• Dochód i produkt narodowy. Budżet państwa – dr inż. Monika Sipa.
6 listopada 2018 r.
–– warsztato‑szkolenia w ramach „Czwartków u Ekonomistów” dla młodzieży szkolnej
przygotowującej się do XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym
2018/2019 z zakresu: Innowacyjnego testu wiedzy ekonomicznej z wykorzystaniem
nowoczesnych systemów informatycznych metodą „Kahoot” on‑line & stacjonar‑
nie – mgr Artur Sierpiński

3. Szkolenia
Szkolenia ekonomiczne
Od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. odbyło się 13 szkoleń o następującej tematyce:
Zasady pracy i obowiązki kasjerów walutowo‑złotowych;
Zasady pracy i obowiązki kasjerów złotowych;
Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych po‑
chodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
• „Ochrony Danych Osobowych w świetle nowych przepisów RODO i projekt Nowej
Ustawy o Ochronie danych Osobowych”
• „Rynek pracy – uwarunkowania demograficzne ze szczególnym uwzględnieniem
procesów migracyjnych”
• Innowacyjnego testu wiedzy ekonomicznej z wykorzystaniem nowoczesnych syste‑
mów informatycznych metodą „Kahoot” on‑line & stacjonarnie
• „Teoria wyboru konsumenta”
• „Dochód i produkt narodowy. Budżet państwa.”
• Wpływ edukacji na poprawę funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie.
• Wypalenie zawodowe pracowników zajmujących się pomaganiem chorym psychicz‑
nie
W roku sprawozdawczym 2018 w szkoleniach łącznie udział wzięło 342 słuchaczy.
Byli to pracownicy Urzędów wszystkich stopni, szkół podstawowych, ponadpodsta‑
wowych, spółek, zakładów produkcyjnych i usługowych, a także pracownicy banków
głownie spółdzielczych oraz kantorów wymiany walut. Wśród uczestników szkoleń
odnotowaliśmy dalej zainteresowanie choć sporadyczne pracowników z lombardów
oraz zwiększające się zainteresowanie pośród pracowników naukowych, doktorantów
oraz studentów szkół wyższych.
•
•
•
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4. Konferencje naukowe
W roku sprawozdawczym 2018 r. Oddział w Częstochowie zorganizował we współ‑
pracy z Politechniką Częstochowską dwie konferencje.
• Pierwsza konferencja odbyła się 25 października 2018 r., która odbywała się w ra‑
mach obchodów 70‑lecia Politechniki Częstochowskiej i 60‑lecia Polskiego Towarzy‑
stwa Ekonomicznego Oddział w Częstochowie z Instytutem Finansów, Bankowości
i Rachunkowości, współorganizowanej już jako czwarta ogólnopolska Konferencja
Naukowa pt. „Teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania nowoczesnymi orga‑
nizacjami”. Patronat nad tym wydarzeniem objął Oddział Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego w Częstochowie. Wydarzenie jest umieszczone na stronie Politechniki
Częstochowskiej.
• Druga konferencja zorganizowana we współpracy z Politechniką Częstochowską to
event edukacyjno‑naukowy – „O Noblu na Zarządzaniu” William D. Nordhaus & Paul
M. Romer został on zrealizowany 11 grudnia 2018 r. Event naukowy organizowany
przez dr inż. Monikę Sipę i dr inż. Iwoną Gorzeń‑Mitkę w zakresie porozmawiajmy
o Noblu. Patronat nad tym wydarzeniem objął Oddział Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego w Częstochowie. W wydarzeniu tym uczestniczyli Prezes Zarządu
Oddziału PTE w Częstochowie dr inż. Mariusz Chudzicki i dyrektor Oddziału PTE
w Częstochowie Małgorzata Romanowska. Ulotkę z eventu edukacyjno‑naukowego
załączono do niniejszego protokołu. Wydarzenie jest umieszczone na stronie Poli‑
techniki Częstochowskiej i facebooku.
Oddział w Częstochowie w roku sprawozdawczym wydała 4 publikacje naukowe
monograficzne z ISBN nadanym Oddziałowi w Częstochowie ukazały się pod koniec
IV kwartału 2018 r., są również dostępne na Politechnice Częstochowskiej w wersji
elektronicznej online:
• Dariusz Wielgórka, Mariusz Chudzicki: Nowoczesne zarządzanie wartością przedsię‑
biorstwa w erze przemysłu 4.0, ISBN: 978‑83-65343-13‑0, Wyd. PTE, red. Małgorzata
Romanowska;
• Agnieszka Wójcik‑Mazur, Elena Meshkova, Dariusz Wawrzyniak: Risk management
in banking – credit, market and technology perspective. ISBN: 978‑83-65343-14‑7,
Wyd. PTE;
• Justyna Łukomska‑Szarek, Jolanta Zawora, Mariusz Kawecki: Metody analityczne
w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego. ISBN: 978‑83-6534315‑4, Wyd. PTE;
• Mariusz Chudzicki, Robert Poskart, Małgorzata Romanowska: Polityka finansowa
i źródła finansowania działalności gospodarczej. ISBN: 978‑83-65343-17‑8, Wyd. PTE,
red. Małgorzata Romanowska;
• Dariusz Wielgórka: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w erze przemysłu 4.0
ISBN: 978‑83-65343-16-1, Wyd. PTE, red. Małgorzata Romanowska.
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5. Ekspertyzy dla sądów
W 2018 roku członkowie O/PTE – (dr inż. Mariusz Chudzicki, dr inż. Dariusz Wiel‑
górka, mgr Ewa Wers, mgr Małgorzata Romanowska) eksperci w dziedzinie ekonomii,
finansów i rachunkowości sporządzili 2 ekspertyzy dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
III Wydział Karnego i I Wydział Cywilny.

6. Struktura organizacyjna Oddziału PTE
W roku sprawozdawczym 2018 ilość Kół w stosunku do roku poprzedniego nie
uległa dużym zmianom, jakie były spowodowane rezygnacjami biernych członków
w latach poprzednich O/PTE i utrzymywała się na poziomie 1, w tym Koło Terenowe,
jako największe zrzeszające Członków PTE z Instytucji i Uczelni, w których nigdy Kół
PTE nie było.
W 2018 roku Zarząd czynił starania w zakresie pozyskania nowych członków PTE
dla Oddziału i tym samym w poczet nowych Członków przyjęliśmy 2 osoby.
Liczba członków PTE w naszym Oddziale za rok 2018 choć zwiększyła się w sto‑
sunku do poprzedniego roku o 4 osoby osiągała na koniec roku stan 48 osób. Powodem
zmniejszającej się ilości członków była mała aktywność i brak opłat składek członkow‑
skich powyżej 2 lat.
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4.

Oddział PTE w Gdańsku

1. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
Odczyty, spotkania, seminaria, konferencje, ekspertyzy

1.1. Odczyty
W roku 2018 odbył się wykład dla finalistów etapu okręgowego XXXII Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej nt. „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”
który przeprowadziła prof. Joanna Bednarz. W wykładzie wzięło udział 38 uczniów,
Seminaria/konferencje/spotkania
•
•

•

W 2018 roku odbyły się następujące spotkania dyskusyjne:
prezentacja zwycięskiej pracy magisterskiej XXI edycji Konkursu Prac Magisterskich –
Mateusza Kubickiego – nt. „Polskie rybołówstwo na Morzu Bałtyckim”, napisanej
pod kierunkiem prof. Hanny Klimek
spotkanie dyskusyjne z cyklu „Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw” Klubu Młodego
Ekonomisty przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Gdańsku połą‑
czone z finałem XXXI edycji OWE w Gdańsku. Prelekcję na temat „Zintegrowany
łańcuch dostaw – współczesna koncepcja zarządzania” wygłosił dr Janusz Dąbrowski.
Tematem drugiej prelekcji autorstwa dr Magdaleny Markiewicz był „Nowy Jedwabny
Szlak w kontekście relacji handlowych Polska – Chiny oraz UE – Chiny”
spotkanie dyskusyjne z cyklu „Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw” Klubu Młodego
Ekonomisty przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Gdańsku. Pre‑
lekcję na temat „Bałtycka Baza Masowa sp. z o.o. jako ogniwo w łańcuchach dostaw.
Studium przypadku” wygłosiła prof. Hanna Klimek. Prelekcję na temat „Ewolucja
funkcjonowania przedsiębiorstw żeglugi kontenerowej w łańcuchach logistycznych”
poprowadził autor, dr Tomasz Nowosielski.

Ogółem w spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 60 osób – przedstawicieli przed‑
siębiorstw, instytucji i urzędów oraz członkowie Zarządu PTE w Gdańsku.
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1.2. Ekspertyzy
W okresie sprawozdawczym nie została zrealizowana żadna ekspertyza.
1.3. Inna działalność
W roku sprawozdawczym przeprowadzono w PTE Oddział w Gdańsku audyt cer‑
tyfikacji na zgodność z normą PN‑EN ISO 9001:2009.
Audyt potwierdził, iż wdrożony system zarządzania jakością jest utrzymywany,
weryfikowany i doskonalony oraz spełnia wymagania międzynarodowej normy PN‑E‑
NISO 9001:2009. Audyt miał charakter ponownej certyfikacji.

2. Działalność szkoleniowa
Tematyka oferowanych i prowadzonych przez PTE Oddział w Gdańsku kursów
i szkoleń:
• Finanse, księgowość, podatki
–– obsługa komputerowych programów księgowych, księgowość – dla kandydatów
na księgowych, podstawy rachunkowości, główny księgowy z elementami kadr
i wynagrodzeń, podstawy księgowości, samodzielny księgowy, fakturowanie
z obsługą kas fiskalnych,
• Marketing, sprzedaż
–– profesjonalny pracownik obsługi klienta, nowoczesny handlowiec/sprzedawca,
• Kadry, ubezpieczenia społeczne, prawo pracy
–– specjalista ds. kadrowo‑płacowych, zatrudnianie cudzoziemców, zarządzanie
personelem, nowoczesny sekretariat, pracownik administracyjno‑biurowy, prawo
pracy,
• Komputerowe
–– obsługa programu Płatnik, Symfonia, kursy doskonalące z zakresu obsługi pakie‑
tów biurowych – MS Word, MS Excel oraz MS Excel – poziom zaawansowany,
szkolenia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, np. ECDL
• Ochrona pracy
–– BHP dla pracodawców, kadry kierowniczej, służb BHP, administracji, szkolenie
dla Społecznych Inspektorów Pracy metody instruktażu stanowiskowego,
• Inne
–– ABC przedsiębiorczości, zatrudnianie cudzoziemców, kurs stylizacji paznokci,
kurs pedagogiczny, kurs gastronomiczny, kurs florystyczny, warsztaty z zakresu
ochrony danych osobowych, zaawansowane użytkowanie baz danych, projekto‑
wanie stron www, obsługa kas fiskalnych, zarządzanie rozwojem firmy,
•

Szkolenia organizowane są w różnych formach:
tzw. szkolenia „otwarte” – skierowane do odbiorców indywidualnych,
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•

szkolenia na zamówienie firm – realizowane wg indywidualnych programów opra‑
cowanych zgodnie z konkretnymi potrzebami firmy i jej specyfiką,
• szkolenia przygotowywane wg kryteriów ogłaszanych przetargów, przeważnie przez
Powiatowe Urzędy Pracy,
Nowość w ofercie – seminaria eksperckie – spotkania seminaryjne ze specjalistami,
dotyczące najczęściej zmian w przepisach (ostatnie zrealizowane – Zmiany w prawie
pracy, ochrona danych osobowych).
W roku 2018 zorganizowano 103 jednostek szkoleniowych (2017 – 140) i kursowych,
na których przeszkolono ogółem 1271 osób (2017 r. – 2438 osób)
W roku sprawozdawczym największe przychody Oddział osiągnął z realizacji zleceń
w zakresie szkoleń zamkniętych realizowanych w ramach projektów UE, szkoleń zleco‑
nych przez Urzędy Pracy i szkoleń otwartych.
W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania wzmacniające i promujące
działalność szkoleniową Oddziału:
• stałe uzupełnianie bazy klientów – zbieranie danych kontaktowych uczestników
kursu z ostatnich lat,
• zaangażowanie profesjonalnej firmy obsługującej profil FB www.facebook.com/
ptegdansk,
• zakup sprzętu komputerowego (poszerzenie możliwości szkoleń komputerowych)
• opracowanie i stosowanie materiałów promocyjnych PTE (torby z logo, długopisy,
ołówki, notesy).

3. R ealizacja projektów
3.1.
W roku sprawozdawczym Oddział w Gdańsku kontynuowano realizację projektu
pn. Azymut: Praca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Po‑
morskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 05. „Zatrudnienie” Działanie 05.02. „Ak‑
tywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 05.02.02 „Aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy” .Celem projektu jest podniesienie zdolności do
zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy woj. pomorskiego
poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych oraz/lub nabycie umiejętności praktycznych
i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażach.
Działania w ramach projektu
•
•
•
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identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, pre‑
dyspozycji i problemów zawodowych uczestników projektu;
indywidualne doradztwo zawodowe lub wsparcie psychologiczne mające na celu
pomoc w określeniu ścieżki zawodowej;
zawodowe poradnictwo grupowe połączone z elementami technik aktywnego poszuki‑
wania pracy – dot. m.in. wizerunku przed rozmową kwalifikacyjną i autoprezentacja,
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•
•
•

sporządzania CV i listu motywacyjnego, technik i metod aktywnego poszukiwania
pracy, informacji nt. lokalnego i regionalnego rynku pracy;
szkolenia i kursy zawodowe kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu
kwalifikacji/kompetencji zawodowych;
maks. 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu,
działania związane z poszukiwaniem pracy dla uczestników projektu.

Beneficjenci
Osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku
życia), należące do wszystkich następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, ko‑
biety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich
kwalifikacjach. Jednocześnie grupa osób z niepełnosprawnościami stanowi co najmniej
10% grupy docelowej projektu.
Projekt jest realizowany od 2017 r. do sierpnia 2019 r., w 2018 roku 67 osób skorzy‑
stało ze wsparcia w ramach projektu.

3.2. Bankowość mobilna – (nie)bezpieczna?
Projekt realizowany w okresie styczeń‑marzec 2018 r.z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej. Beneficjentami projektu byli uczniowie
szkół średnich w województwie pomorskim. W projekcie wzięło udział 184 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych w Redzie, Wejherowa i Pucka.
Nadrzędnym celem projektu był wzrost bezpieczeństwa młodych użytkowników
mobilnych aplikacji bankowych przy jednoczesnym zachęceniu uczniów do korzystania
z tych aplikacji.
Celami szczegółowymi projektu był:
• wzrost wiedzy na temat bezpiecznego użytkowania mobilnych aplikacji banko‑
wych,
• pogłębienie świadomości na temat zagrożeń wynikających z użytkowania mobilnych
aplikacji bankowych,
• wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie sprawnego korzystania z mobilnych aplikacji
bankowych,
• wzrost wiedzy na temat kierunków rozwoju i trendów mobilnych aplikacji banko‑
wych na świecie.
3.3. Wzmacnianie praw obywatelskich poprzez dostęp do informacji
publicznej dla europejskiej młodzieży

Projekt pod tą nazwą realizowany jest w ramach programu Europa dla Obywateli,
Priorytet 3: Społeczeństwo obywatelskie. Liderem projektu jest Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, przy współpracy 5 partnerów – organizacji poza‑
rządowych Belgii, Łotwy, Finlandii, Estonii oraz Polski. Okres realizacji projektu – od
grudnia 2018 r. – do maja 2020 r., budżet – około 148 tys. euro. W dniach 10–11 grudnia
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roku sprawozdawczego, w siedzibie PTE odbyło się spotkanie partnerów. Pierwszego dnia
partnerzy z 5 krajów UE wspólnie rozmawiali o zadaniach projektowych oraz nadchodzą‑
cych międzynarodowych wydarzeniach, które odbędą się 2019 i 2020 roku. Drugiego dnia
spotkanie odbyło się w poszerzonym gronie o przedstawicieli młodzieży i pomorskich
NGOs, Zebrani dyskutowali o najlepszych praktykach i przykładach działań wzmacnia‑
jących zaangażowanie młodych ludzi w proces demokratyczny oraz o prawie dostępu do
informacji publicznej. W 2‑dniowym spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i umie‑
jętności korzystania z prawa dostępu do informacji publicznej i wolności informacji
wśród młodzieży. Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu aktywności obywateli
w zakresie kontroli społecznej w instytucjach państwowych i samorządach lokalnych.
Aplikacja projektowa to efekt współpracy partnerskiej nawiązanej na seminarium
„Making the Waves”, które odbyło się w 2017 r. w Rydze. Podczas seminarium partnerzy
projektu spotkali się i omówili możliwy obszar współpracy. Zaproponowano pomysł
projektowy przedstawiony przez PTE w konkursie z marca 2017 roku, który otrzymał
zbyt małą liczbę. punktów. Koncepcja projektu jest również efektem dwóch projektów
realizowanych w Polsce przez PTE w Gdańsku w zakresie edukacji obywatelskiej dla
młodzieży. Ponowne rozpisanie wniosku oraz zmiana partnerstwa przyniosły pozytywny
rezultat w postaci przyznania grantu w lipcu 2018 roku przez Komisję Europejską.
Działania projektu skupią się na 4 krajowych warsztatach dotyczących dostępu do
informacji publicznej, budżetowania partycypacyjnego, warsztatów poświęconych me‑
diom dla młodych dziennikarzy. Następnie będą miały miejsce dwie międzynarodowe
konwencje na temat najlepszych praktyk, podczas których przedstawiony zostanie
wypracowany w oparciu o krajowe warsztaty kodeks dobrych praktyk. Zwieńczeniem
projektu będzie konferencja finalna, która odbędzie się w Gdańsku.

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

5. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W roku sprawozdawczym 2018 została zakończona XXXI edycja Olimpiady oraz
rozpoczęła się kolejna X
 XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.
Jak co roku w styczniu 2018 r. w salach Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekono‑
micznego odbyły się zawody okręgowe II stopnia XXXI edycji OWE, w których uczest‑
niczyło 47 uczniów z 14 szkół woj. pomorskiego. Do zawodów szczebla centralnego
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(III stopnia) zakwalifikowało się 8 uczniów z 2 szkół. Natomiast do grona laureatów
zakwalifikował się z okręgu pomorskiego Chrościcki Daniel z III LO w Gdyni i Andrzej
Pióra z III LO w Gdańsku. W maju, przy okazji posiedzenia Zarządu została zorgani‑
zowana uroczystość podsumowującą XXXI edycję wraz z wręczeniem nagród i listów
gratulacyjnych dla laureatów i opiekunów. Nagrody pieniężne sponsorował Agroland
Spedycja Międzynarodowa sp. z o.o.
We wrześniu 2018 r. roku rozpoczęła się kolejna, XXXII edycja OWE pod hasłem
przewodnim „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”. Patronat ho‑
norowy nad Olimpiadą objął prezes NBP prof. Adam Glapiński. W okręgu pomorskim
do udziału w I etapie przystąpiło 542 uczniów z 49 szkół Województwa Pomorskiego.
We wszystkich formach działalności statutowej – szkolenia, kursy, spotkania dysku‑
syjne, organizacja konkursów i Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz realizacja projek‑
tów – prowadzonych przez Oddział w 2018 r. – wzięło udział łącznie 2201 osób.

6. Konkursy
Konkurs im. Lucjana Hofmana na najlepszą pracę magisterską
W 2018 roku odbyła się XXI edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską. Na kon‑
kurs wpłynęły prace z Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Ekonomiczny, Wyższej Szkoły
Bankowej, Akademii Morskiej i Politechniki Gdańskiej.
Konkurs na stałe zapisał się w kalendarzu przedsięwzięć statutowych realizowanych
przez Towarzystwo.
Konkurs im. Witolda Andruszkiewicza na najlepszą pracę licencjacką
W roku sprawozdawczym ogłoszono kolejną, XIV edycję konkursu na najlepszą
pracę licencjacką. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie poświęcone pro‑
blematyce ekonomicznej, które stanowiły przedmiot egzaminu w uczelniach publicznych
i niepublicznych z terenu woj. pomorskiego. W roku sprawozdawczym wpłynęły prace
z Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania, Wyższej Szkoły
Zarządzania w Gdańsku i Akademii Marynarki Wojennej.
Uroczystość zakończenia aktualnych edycji konkursów wraz z rozdaniem nagród
odbyło się na marcowym posiedzeniu Zarządu 2018 r.
Podobnie jak ubiegła edycja konkursów, w 2018 r.roku Konkursy zostały objęte ho‑
norowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta
Gdańska. Wyłącznym partnerem aktualnych edycji konkursów jest Przedsiębiorstwo
Przewozu Towarów PKS Gdańsk‑Oliwa SA.
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7. Inne formy działalności
7.1. Współpraca z instytucjami, organizacjami, władzami
samorządowymi

Kontynuowana jest współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy, Urzędem Marszał‑
kowskim i Urzędem Miejskim w Gdańsku, współpraca sprowadza się przede wszystkim
do organizacji konkursów na najlepsza pracę magisterską i licencjacką, a także realizacji
działalności szkoleniowej poprzez organizację kursów o charakterze przekwalifikowującym
i doskonalącym zawodowo adresowanych do osób poszukujących pracy.
W dalszym ciągu kontynuowana jest współpraca z Uniwersytetem Gdańskim.

7.2. Posiedzenia Zarządu Oddziału i jego Prezydium
W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Prezydium Zarządu i 5 posie‑
dzeń Zarządu.
Podejmowana tematyka na posiedzeniach:
• plany merytoryczne i finansowe realizowane przez biuro, sprawy kadrowo
‑organizacyjne,
• działalność Klubu Młodego Ekonomisty,
• kalendarz spotkań, konferencji i seminariów,
• konkursy prac magisterskich i licencjackich oraz Olimpiada Wiedzy Ekonomicz‑
nej,
• funkcjonowanie i sytuacja prawna Domu Ekonomistów.
•
•
•
•
•

W 2018 r. dokonano wydatków dot. DE w zakresie:
remontów typu eksploatacyjnego, przede wszystkim bieżące naprawy i konserwacja
instalacji hydraulicznych i elektrycznych oraz innego wyposażenia,
budowy sieci wi‑fi, przebudowy sieci LAN,
wymiany węzła ciepłowniczego,
remont łazienki I p. (stawianie ścian po rozkuciu, prace glazurnicze i wymiana rur)
po awarii instalacji wodnej w pionie,
naprawa awarii i wymiana instalacji hydrantowej.

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

2017

2018

Konferencje

liczba
uczestnicy

3
67

3
60

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–

–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

140
2438

103
1271

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

1
26

1
38

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

1
100

–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

6

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

–

–

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2017

2018

1

Koła

1

–

2

Kluby

–

1

3

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

–

–

4

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

5

Członkowie
		

a) zwyczajni
b) wspierający

–

–

166
–

174
–
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5.

Oddział PTE w Gliwicach

1. Działalność organizacyjna
Działalnością pracy Oddziału PTE, w trakcie roku, kierował Zarządu Oddziału, który
w 2018 roku odbył trzy posiedzenia: 30 stycznia, 12 czerwca i 5 grudnia. Oddział PTE
w Gliwicach kontynuował swoją pracę we wszystkich obszarach działalności statutowej,
dostosowując jej zakres do możliwości finansowych i organizacyjnych. Głównym celem
było podniesienie stabilności finansowej Oddziału. Dlatego położono nacisk na działal‑
ność szkoleniową, która jest głównym źródłem przychodów. Operatywnym kierowaniem
oraz organizowaniem odpłatnych szkoleń zajmował się dyrektor Regionalnego Ośrodka
Szkolenia Ekonomicznego PTE i pracownik Biura.

2. Koła i członkowie PTE
Zarząd Oddziału w 2018 roku podejmował działania mające na celu pozyskanie
nowych członków oraz przeprowadził weryfikację dotychczasowych pod kątem uiszcza‑
nych składek. Według stanu na 31.12.2018 r. w Kołach PTE zrzeszonych jest 61 członków
zwyczajnych.

3. Działalność statutowa
W 2018 roku Zarząd tylko częściowo zrealizował zaplanowane działania mające na
celu popularyzację wiedzy ekonomicznej, społecznej.

4. Działalność szkoleniowa
Zadania statutowe w dziedzinie edukacji ekonomicznej, podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i kształcenia ustawicznego realizowane były w ramach działalności Regio‑
nalnego Ośrodka Szkolenia Ekonomicznego PTE. Ośrodek posiada akredytację w zakresie
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prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych przyznaną przez
Śląskiego Kuratora Oświaty
W 2018 roku profil działalności Ośrodka nie uległ zasadniczym zmianom w porów‑
naniu do roku poprzedniego. W celu zintensyfikowania naboru uczestników na szkolenia
podjęto szereg działań marketingowych m.in. poprzez: rozprowadzanie ulotek, bieżące
zamieszczanie informacji o planowanych szkoleniach na stronie internetowej PTE, wysy‑
łanie ofert szkoleniowych pocztą elektroniczną. W ofercie PTE znajdowało się ponad 40
rodzajów szkoleń. Działania przyniosły pozytywne rezultaty. W 2018 roku zorganizowano
8 kursów na których przeszkolono 67 osób oraz 16 szkoleń jednodniowych w których
uczestniczyło 184 osób. Łącznie przeszkolono 251 osób. Osiągnięte przychody z działal‑
ności szkoleniowej pokryły koszty i uzyskano dodatni wynik finansowy za rok 2018.
Odbiorcami usług szkoleniowych byli pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw,
a głównym źródłem przychodów były szkolenia z zakresu: rachunkowości od podstaw do
samodzielnego księgowego, kadr i płac, ubezpieczeń społecznych, zmian w przepisach
podatkowych.

5. Inne formy działalności
W 2018 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gliwicach współpraco‑
wało, z Politechnikę Śląską w Gliwicach, Fundacją Rozwoju Lokalnego w Knurowie oraz
Gliwicką Organizacją Pozarządową.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Gliwicach
Lp.

2017

2018

Konferencje

liczba
uczestnicy

–

–

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–

–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

18
216

24
251

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

–

–

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–

–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–

–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

6

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

–

–

1

Wyszczególnienie

Tabela A
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2017

2018

1

Koła

3

3

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

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

–

–

5

Członkowie
		

60
–

61
–
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Tabela B

a) zwyczajni
b) wspierający

6. Oddział PTE w Katowicach

6.

Oddział PTE w K atowicach

1. Działalność statutowa Oddziału w 2018 roku
1.1. Konferencje (patronat):
1. Patronat merytoryczny nad Ogólnopolską Konferencją Naukową pt. „Project Ma‑
nagement 2018”. 23 marca 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
2. Patronat Merytoryczny nad V Ogólnopolską Konferencją Naukową Doktorantów
Paradygmaty Współczesnego Zarządzania Organizacjami.12-13 maja 2018 r. Wyższa
Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
3. Patronat nad 10. Chorzowską Konferencją Bankowości i Finansów organizowaną
przez WSB w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie w dniach 27–28 września
2018 roku
4. Patronat honorowy nad Konferencją Międzynarodową pt. „Zrównoważone Finanse
i Inwestycje”. 18 października 2018 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
5. Patronat VI edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Gospodarka – zmiany –
zarządzanie”. 7 grudnia 2018 r. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.
1.2. Odczyty/spotkania statutowe:
Poza wyżej wymienionymi Patronatami i Odczytami w roku Jubileuszowym naszego
Oddziału miały miejsce trzy znaczące wydarzenia – w kolejności chronologicznej pre‑
zentujemy je poniżej:
1.2.1. Spotkanie Członków Oddziału (20.06.2018 r.) w ramach Jubileuszu
70‑lecia Oddziału

Dokładnie 17 czerwca o godz. 18.00 w 1948 roku przy udziale 20 członków podjęto
uchwałę o utworzeniu Katowickiego Oddziału PTE, a pierwszym prezesem Zarządu
został doc. dr Edward Rose.
W związku z tym Jubileuszem dnia 20 czerwca odbyło się wewnętrzne spotkanie
dla Członków naszego Towarzystwa w ramach 70‑lecia założenia Oddziału. Spotkaniu
przewodniczył dr Jerzy Podsiadło – prezes Zarządu Oddziału, a odczyt o historii PTE
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i Oddziału Katowickiego poprowadził dr hab. Alojzy Czech, prof. UE – wieloletni członek
Oddziału, a w przeszłości sekretarz Zarządu, członek Komitetu Okręgowego Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej w Katowicach, redaktor „Domu Ekonomisty” i dyrektor Biura
Zarządu.
Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera i wymiana poglądów oraz doświadczeń
pomiędzy licznie zgromadzonymi Członkami PTE w Katowicach.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m
 .in.:
• Honorowy Prezes Oddziału – prof. zw. dr hab. Andrzej St. Barczak, dr h.c.
• JM GWSH w Katowicach prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
• Dziekan GWSH w Katowicach dr Anna Sobczyk‑Kolbuch
• prof. dr hab. Wiesława Caputa – WSB w Poznaniu z zamiejscowym Wydziałem
w Chorzowie – dr Beata Barszczowska – wiceprezes Zarządu ds. ekonomiki i finan‑
sów SRK SA
• mgr Sonia Kozub Skalska – prezes Zarząd KFK Expert Sp. z o.o.
Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia, a wszystkim uczestnikom serdecznie dzię‑
kujemy!

1.2.2. „K atowicka Debata Gospodarcza – Wybory 2018” (10.10.2018 r.)

10 października z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się debata wyborcza dla Kandy‑
datów na Prezydenta Miasta Katowice. Debata została zatytułowana: „Katowicka Debata
Gospodarcza – wybory 2018”, a miejscem jej wydarzenia był Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach. Debatę otworzył prof. dr hab. Sławomir Smyczek – prorektor ds. edukacji
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i internacjonalizacji UE w Katowicach oraz dr Jerzy Podsiadło – prezes Zarządu PTE
w Katowicach.
Zaproszenia na debatę zostały skierowane do wszystkich Kandydatów i ich Komitetów
Wyborczych. Z wielką przyjemnością informujemy, że w naszym wydarzeniu udział wzięło
sześcioro spośród siedmiorga Kandydatów. W debacie uczestniczyli także m.in.: przed‑
stawiciele Górnośląsko‑Zagłębiowskiej Metropolii, licznie zgromadzeni przedstawiciele
mediów i Komitetów Wyborczych. Na zakończenie wszystkich obecnych zaproszono na
poczęstunek i rozmowy kuluarowe. Całe spotkanie trwało ponad 3 godziny.
•
•

Linki:
https://www.ue.katowice.pl/no_cache/pracownicy/nauka-i-biznes/article/katowickadebata-gospodarcza.html
http://www.ptekatowice.pl/ (zakładka „Katowicka Debata Gospodarcza – Wybory
2018” i/lub „Aktualności”). Dziękujemy wszystkim obecnym.

1.2.3. Konferencja Naukowa pt. „Ekonomiczne aspekty funkcjonowania
Górnośląsko‑Zagłębiowskiej Metropolii” (25.10.2018 r.)

Konferencję zorganizowali: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach,
Górnośląsko‑Zagłębiowska Metropolia oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Nasze wspólne przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach obchodów 70‑lecia
założenia PTE w Katowicach!
Konferencję otworzył JM Rektor prof. Robert Tomanek z Uniwersytetu Ekonomicz‑
nego w Katowicach oraz dr Jerzy Podsiadło – prezes Zarządu PTE w Katowicach.
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Dziękujemy naszym Partnerom:
Synthos SA (Partner Główny), Fundusz Górnośląski SA, BeTaMed SA, ArcelorMittal
Poland SA, KSSE SA, Śląski Bank Spółdzielczy Silesia, Akademia WSB, GWSH w Ka‑
towicach!
Wśród obecnych gości znaleźli się m.in.:
prof. Jerzy Buzek – europoseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Bogusław Fiedor –
wiceprezes Zarządu Krajowego PTE, dr h.c. UE Katowice, mgr Danuta Kamińska –
wiceprzewodnicząca Górnośląsko‑Zagłębiowskiej Metropolii (prelegent i panelistka
Konferencji), mgr Tadeusz Donocik, prezes honorowy RIG Katowice, mgr Artur Tomasik,
prezes zarządu GTL SA, mgr Piotr Uszok, b. prezydent Katowic, dr Marcin Lis – Prorek‑
tor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (Członek Wspierający PTE w Katowicach),
prof. Tomasz Pietrzykowski – Prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mgr Sonia
Kozub‑Skalska – prezes Zarządu KFK Expert sp. z o.o. (Członek Wspierający PTE w Ka‑
towicach), mgr Mirosław Motyka – dyrektor ArcelorMittal Poland SA (członek wspie‑
rający PTE w Katowicach), dr Ewa Popławska – Adiunkt z ramienia WSB w Chorzowie
(Członek Wspierający PTE w Katowicach) i wielu innych, którym bardzo dziękujemy
za obecność.
Podczas Konferencji wystąpili:
•

mgr Danuta Kamińska (wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko‑Zagłębiowskiej
Metropolii)
• dr Zbigniew Canowiecki (prezydent „Pracodawców Pomorza” oraz Michał Glaser
(dyrektor Biura, Obszar Metropolitalny Gdańsk‑Gdynia‑Sopot,
• prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek (Katedra Logistyki Społecznej, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach),
• dr hab. Robert Pyka (dyrektor ds. naukowych, Instytut Socjologii, Uniwersytet
Śląski),
• dr hab. Małgorzata Czornik, prof. UE (Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
• dr hab. Igor Zachariasz, prof. nadzw. (Katedra Nauk o Administracji, Uczelnia Ła‑
zarskiego, Warszawa).
Moderatorem prelekcji był dr Marcin Baron z Katedry Badań Strategicznych i Re‑
gionalnych.
Konferencję zwieńczył panel dyskusyjny moderowany przez Panel dyskusyjny mo‑
derowany przez dra hab. Roberta Pykę (dyrektora ds. naukowych, Instytut Socjologii,
Uniwersytet Śląski).
•

44

Linki:
http://www.ptekatowice.pl/ (zakładka „Konferencja Naukowa...” i/lub „Aktualno‑
ści”)

6. Oddział PTE w Katowicach

•
•

https://www.ue.katowice.pl/no_cache/uczelnia/aktualnosci/article/wizyta-goscispecjalnych-jubileuszowej-konferencji-pte.html
https://www.ue.katowice.pl/no_cache/pracownicy/nauka-i-biznes/article/jubile‑
uszowa-konferencja-pte-relacja.html

Już teraz zapraszamy na nasze kolejne nasze Konferencje, które planujemy na wiosnę
i jesień 2019 roku!
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2. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
2.1. Sprawozdanie z X XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
pod hasłem: „Wyzwania współczesnego rynku pracy ”
12 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego Budynek F
w Katowicach przy ulicy Bogucickiej do zawodów okręgowych przystąpiło 44+1 uczniów
z 21 szkół ponadgimnazjalnych z okręgu katowickiego.
Każdy uczestnik zawodów okręgowych otrzymał nieodpłatnie egzemplarz książki
pt. Zarządzanie kapitałem ludzkim, procesy – narzędzia – aplikacje pod redakcją naukową
Marty Juchnowicz.
W czasie od 11.00 do 13.00 18 opiekunów przygotowujących uczniów do olimpiady
oraz zaproszeni goście udali się na spotkanie i poczęstunek.
25 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Jury Komitetu Okręgowego OWE w Ka‑
towicach, na którym sporządzono wykaz z ocenami po uprzednim sprawdzeniu prac
44+1 zawodników biorących udział w etapie okręgowym X
 XXI OWE.
Dr Joanna Czech‑Rogosz sekretarz Komitetu Okręgowego w Katowicach przekazała
pocztą kurierską 44+1 prac uczniów wraz z protokołem do Komitetu Głównego OWE
25 stycznia 2018 r.
Komitet Główny OWE wytypował 3 finalistów z 3 szkół ponadgimnazjalnych z okręgu
katowickiego do Zawodów Centralnych XXXI Olimpiady. Byli to:
1. Maciej Żurawski – Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach – 82 pkt.
2. Michał Klencz – III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie –
77 pkt.
3. Maciej Giemza – II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu –
64 pkt.
13 marca 2018 r. odbyły się warsztaty seminaryjne dla 3 finalistów zakwalifikowanych
do Zawodów Centralnych XXXI Olimpiady oraz ich opiekunów, które poprowadziła
dr Joanna Czech‑Rogosz – temat warsztatów: „Wyzwania współczesnego rynku pracy”
W dniach 7 i 8 kwietnia 2018 roku w Ośrodku Szkoleniowo‑Wypoczynkowym Explo‑
ris w Serocku odbyły się zawody centralne XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Laureatem zawodów centralnych XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z okręgu
katowickiego został Mateusz Klencz z III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Bato‑
rego w Chorzowie – miejsce 27.
2.2. Sprawozdanie z X XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
pod hasłem: „Gospodarka światowa – wolny handel czy
protekcjonizm?”
We wrześniu 2018 r. jak co roku Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
rozesłał drogą pocztową do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z terenu katowic‑
kiego materiały związane z organizacją i przygotowaniem XXXII OWE na rok szkolny
2018/2019.
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Do dnia 30 września 2019 roku zgłoszonych zostało 552 uczniów z 64 szkół
ponadgimnazjalnych z okręgu katowickiego.
29 października 2018 r. o godz. 15.00 odbyło się spotkanie dzięki wsparciu Wyższej
Szkoły Bankowej w Poznaniu z zamiejscowym Oddziałem w Chorzowie z nauczycielami
i uczniami przygotowującymi się do XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z okręgu
katowickiego. Spotkanie poprowadziła dr Joanna Czech‑Rogosz – tematem spotkania
było hasło przewodnie bieżącej olimpiady: „Gospodarka światowa – wolny handel czy
protekcjonizm”.
W spotkaniu uczestniczyli 33 osoby.
7 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski
rozpoczął się I etap (szkolny) X
 XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Z okręgu katowickiego do zawodów przystąpiło 382 uczniów z 60 szkół ponad gim‑
nazjalnych.
Po sprawdzeniu nadesłanych prac 29 listopada 2018 r. jury Komitetu Okręgowego
z okręgu katowickiego wytypowało 47 uczniów z 27 szkół ponadgimnazjalnych do II
etapu XXXII Olimpiady (okręgowy).
19 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 odbyło się spotkanie z nauczycielami i uczniami przy‑
gotowującymi się do X
 XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z okręgu katowickiego.
Spotkanie poprowadziła dr Joanna Czech‑Rogosz – tematem spotkania było hasło
przewodnie bieżącej olimpiady: „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjo‑
nizm”.
W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.
11 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 w Wyższej Szkole Bankowej – Wydział Zamiej‑
scowy w Chorzowie do zawodów okręgowych przystąpiło 39 uczniów z 27 szkół
ponadgimnazjalnych z okręgu katowickiego.
Każdy uczestnik zawodów okręgowych otrzymał nieodpłatnie 1 egzemplarz książki
pt. Stosunki międzynarodowe pod redakcją naukową: Andrzeja Dorosza, Zbigniewa
Olesińskiego i Longina Pastusiak oraz 1 egzemplarz książki pt. Nowy pragmatyzm kontra
nowy nacjonalizm autorstwa Grzegorza W. Kołodko i Andrzeja K. Koźmińskiego.
W czasie od 11.00 do 13.00 nauczyciele przygotowujący uczniów do olimpiady oraz
zaproszeni goście udali się na spotkanie i poczęstunek.

3. Prace organów statutowych Oddziału w 2018 roku
3.1. Zarząd Oddziału
Terminy zebrań: 16 czerwca, 6 listopada, 18 grudnia.
Porządek zebrań obejmował:
• omówienie działalności Oddziału za rok 2017 wraz z analizą finansową,
• omówienie sprawozdawczości za rok 2017 z uwzględnieniem sprawozdania finan‑
sowego,
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•
•
•
•
•
•
•

podjęcie uchwał w sprawie przekazania sprawozdań za rok 2017 do Komisji Rewi‑
zyjnej,
przyjęcie nowych członków wspierających i fizycznych,
plan działania na rok 2018,
omówienie inicjatywy wydawniczej Oddziału i konferencji naukowej,
przyjęcie rezygnacji dra Jacka Nowak z funkcji sekretarza Zarządu,
wybór nowego sekretarza Zarządu (dr hab. Joanna Błach),
wolne wnioski.

3.2. Komisja R ewizyjna
Terminy zebrań: 16 czerwca, 18 grudnia.
Porządek zebrania obejmował:
• podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań Oddziału za rok 2017,
• zapoznanie się z sytuacją finansową Oddziału za rok 2018 rok,
• zapoznanie się ze strukturą przychodów i kosztów Oddziału,
• wolne wnioski.

4. Stan organizacyjny Oddziału w 2018 roku
W roku sprawozdawczym odnotowano wzrost zainteresowania przynależnością do
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Na koniec roku sprawozdaw‑
czego w Oddziale po kolejnych aktualizacjach stanu faktycznego zarejestrowanych jest
142 członków fizycznych.

5. Siedziba i Biuro Oddziału
Siedziba Oddziału PTE w Katowicach mieści się w budynku Uniwersytetu Ekonomicz‑
nego w Katowicach przy ul. Koszarowej 6. Aktualnie siedziba stanowi dwa pomieszczenia
biurowe + pomieszczenie z archiwum.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Katowicach
Lp.

Tabela A
2017

2018

Konferencje

liczba
uczestnicy

–
–

1
80

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

1
9

2
80

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

3
20

–
–

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

3
86

2
80

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–
–

3
210

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–

1

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

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

462
51
3

382
47
w trakcie

1

Wyszczególnienie

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
Rok
2017

Rok
2018

1

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

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

5

Członkowie
		

a) zwyczajni
b) wspierający

–

–

144
7

142
8
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7.

Oddział PTE w K ielcach

Zarząd Oddziału w Kielcach w roku 2018 zgodnie z planem prowadził działalność
edukacyjną i szkoleniową. Wiele uwagi poświęcano organizacji Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej. Z okręgu świętokrzyskiego do grona finalistów edycji 2018 wszedł jeden
uczeń z wysoką punktacją.
W Banku Spółdzielczym w Kielcach odbyła się w czerwcu 2018 roku uroczystość
wręczenia nagród 10 najlepszym olimpijczykom z listy województwa świętokrzyskiego.
Nagrodzono też opiekunów i członków Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Eko‑
nomicznej. Celem dokształcania nauczycieli – opiekunów zapraszani są oni na seminaria
PTE prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Oddział w Kielcach wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach
wydał monografię pt. Rozwój zrównoważony. Podczas konferencji zostały wręczone ho‑
norowe odznaki Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego dla nauczycieli – opiekunów
uczniów przygotowujących się do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz zasłużonym
członkom Towarzystwa.
Oddział prowadzi comiesięczne seminaria o tematyce ekonomicznej, odbywają się
w salach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Oddział jeszcze nie posiada numerów ISBN,
więc publikacje pracowników Oddziału są afiliowane przez inne instytucje. Pracownicy
Oddziału aktywnie współpracowali z innymi Oddziałami. Pracownicy Oddziału brali
udział w pracach gremiów centralnych PTE, w tym w Prezydium Zarządu Krajowego PTE,
w Komitecie Głównym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz Komisji Rewizyjnej Za‑
rządu Krajowego PTE.
Przedstawiciel Oddziału brał udział w Międzynarodowym Seminarium organizo‑
wanym przez Fundację K. Adenauera i Zarząd Krajowy PTE. Seminarium odbyło się
w Ełku. Podczas tego seminarium przedstawiciele Oddziału w Kielcach podjęli inicjatywę
opracowania II wydania Leksykonu Społecznej Gospodarki Rynkowej. Termin wydania
lipiec 2019 r.
Przy Oddziale w Kielcach działa Forum: Kielecka Szkoła Instytucjonalna w Zarządza‑
nia, które zapoczątkowało swą działalność w roku 2016. Forum organizuje platformę wy‑
miany myśli i doświadczeń związanych z koncepcją instytucjonalności w gospodarce.
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Oddział w Kielcach zachowuje stabilność finansową, należycie rozliczając się ze
zobowiązań.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Kielcach
Lp.

Wyszczególnienie

2017

2018

liczba
uczestnicy

1
200

1
50

Seminaria naukowe
liczba
(bez seminariów szkoleniowych) uczestnicy

10
300

10
300

5
50

4
40

Konferencje

1

Tabela A

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

4

Ekspertyzy

liczba

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

6

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

Myśl ekonomiczna,
spółdzielczość, bankowość,
Rozwój
samorządność 115‑lecie
zrównoważony,
Banku Spółdzielczego
ISSN 2081w Kielcach i 65 lat
2345 (wspólnie
Polskiego Towarzystwa
z UJK Kielce)
Ekonomicznego Oddział
150 egz.
w Kielcach, I SSN 2081-2345
(wspólnie z UJK Kielce),
150 egz.

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2017

2018

1 w Piotrkowie
Trybunalskim

1 w Piotrkowie
Trybunalskim

tak 1/6

tak 1/6

1

Koła

2

Kluby

3

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

4

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

1

1

5

Członkowie
		

50
10

50
10

a) zwyczajni
b) wspierający
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8.

Oddział PTE w Koszalinie

1. Sprawy organizacyjne
W 2018 roku Oddział w Koszalinie realizował cele statutowe PTE, zgodnie z usta‑
lonym planem.
Zarząd odbył 6 planowanych posiedzeń, których przedmiotem były bieżące sprawy
organizacyjne i programowe. Omawiano przygotowanie wspólnej konferencji nauko‑
wej z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej z okazji jubileuszów
25‑lecia WNE i 60‑lecia działalności PTE na Pomorzu Środkowym; sprawy dotyczące
współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie popularyzacji wiedzy ekonomicznej,
podjęto uchwałę o przystąpieniu do wspólnych programów i projektów unijnych z Poli‑
techniką Koszalińską (przygotowanie projektu z funduszy unijnych dla studentów Poli‑
techniki Koszalińskiej – organizacja warsztatów na temat „Praktyczne aspekty biznesu”)
oraz złożenie wniosku do NBP na realizację wielowymiarowego, miejskiego projektu
związanego z obchodami 100‑lecia niepodległości Polski.
Zarząd Oddziału podjął także uchwałę o kolejnej XXIII edycji Konkursu na najlepsze
prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych, dotyczących Pomorza
Środkowego, obronionych w roku akademickim 2017/2018.
Tematem spotkań, często w poszerzonym gronie, były problemy związane z admini‑
strowaniem nieruchomością – „Domem Ekonomisty” (sprawy wynajmu pomieszczeń,
bieżąca konserwacja, regulacja zobowiązań finansowych). Poruszano kwestie zwiększenia
aktywności i liczby członków Oddziału PTE, opłacania składek, rozwiązań i możliwości
pozyskiwania środków finansowych na cele statutowe Oddziału.
W lutym 2018 r. z powodu rezygnacji z członkostwa w PTE dwóch członków Zarządu
nastąpiła zmiana składu osobowego Zarządu Oddziału (dokonano wpisu do KRS).
Na koniec 2018 roku w Oddziale liczba członków wynosiła 53 osoby.
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2. Czwartkowe spotkania dyskusyjne „U Ekonomistów”
W 2018 roku Oddział kontynuował cykl otwartych spotkań poświęconych aktualnym
problemom i wydarzeniom społecznym i ekonomicznym w kraju i Pomorzu Środkowym.
Na spotkania, jako prelegenci zapraszani byli pracownicy nauki lub praktycy gospodarczy
będący autorytetami w określonej dziedzinie wiedzy. W spotkaniach brali udział człon‑
kowie PTE oraz inni zaproszeni goście, zainteresowani tematami, które przedstawiają
się następująco:
• 15.02.2018 r. – Koszalin w pigułce – wykład dr. Eugeniusza Żubera to przedstawienie
w niezwykle zwięzły sposób informacji o różnych dziedzinach życia społecznego,
gospodarczego, kulturalnego miasta.
• 24.04.2018 r. – Wykorzystanie przez organizacje pożytku publicznego funduszy unij‑
nych – wykład Natalii Wagner – prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regional‑
nego SA
• 22.05.2018 r. – Rola samorządów w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i spo‑
łecznych osób niepełnosprawnych zamieszkujących w regionie koszalińskim – wykład
Anny Gindy, pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych
Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z „Miejskim programem wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych do 2022 r. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzone
przez UM w Koszalinie, których celem było rozpoznanie warunków życia i sytuacji
społeczno‑zawodowej i zdrowotnej, aktywności osób i barier ją ograniczających. Tematyka
spotkania była zbieżna z aktualnymi wydarzeniami krajowymi dotyczącymi problemów
niepełnosprawności. Wśród zainteresowanych tematyką znalazły się osoby z instytucji
zajmujących się pomocą rodzin niepełnosprawnych.
• 14.06.2018 r. – Rola audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego –
wykład dr Beaty Zaleskiej z Zakładu Rachunkowości Politechniki Koszalińskiej.
Tematyka wykładu dotyczyła wielu aspektów przeprowadzania audytu, dostępności
dokumentów, informacji, etapów planowania i realizacji, technik badania, wyma‑
gań stawianych audytorom, przestrzeganiu Kodeksu Etyki, powiązaniu z kontrolą
zarządczą itp. W spotkaniu brała aktywny udział grupa studentów z WNE PK, repre‑
zentująca Koło Młodych Ekonomistów, przedstawiciele JST i zaproszeni goście.
• 14.06. 2018 r RODO w pigułce – wykład mgr Zenona Decyka – z Centrum Edukacji
Nauczycieli. Tematyka spotkania związana była z obowiązującym aktem prawnym
dotyczącym przetwarzania danych osobowych. Oprócz interpretacji unijnego rozpo‑
rządzenia, zostały przedstawione nowe przepisy zawarte w ustawie o ochronie danych
osobowych, których celem było uzupełnienie i uszczegółowienie rozporządzenia
unijnego. Spotkanie to miało charakter szkoleniowy.
• 4.10.2018 r. – Gospodarka światowa; liberalizm, neomerkantylizm. prof. dr hab. Jerzy
Rembeza, wykładowca Politechniki Koszalińskiej. Wykład skierowany był do mło‑
dzieży szkolnej i nauczycieli przedmiotów ekonomicznych zainteresowanych pro‑
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•

•

•

blematyką związaną z XXXII OWE. W spotkaniu brała liczna grupa młodzieży,
studentów WNE PK oraz członkowie PTE.
25.10.2018 r. – System emerytalny w niepodległej – wykład dr. hab. Marka Pogonow‑
skiego – prof. Politechniki Koszalińskiej – dyrektora ZUS w Koszalinie. Wykład był
częścią składową projektu realizowanego przez Oddział PTE – . „Stulecie gospodarki
niepodległej Polski”.
5.11.2018 r. – Samorząd terytorialny po wyborach – wykład dr. Eugeniusza Żubera
z udziałem sekretarza Miasta Tomasza Czuczaka i przedstawicieli radnych RM. Pre‑
zentacja i interpretacja wyników wyborów samorządowych 2018 r. w kraju, powiecie
i mieście, połączona była z ożywiona dyskusją na temat realizacji strategii rozwoju
Koszalina.
17.12.2018 r. – Historia – Teraźniejszość – Przyszłość PTE na Pomorzu Środkowym –
uroczyste podsumowanie roku jubileuszowego Oddziału PTE przez prezesa – Ja‑
dwigę Topolan. Prezentacja medialna połączona była z wręczeniem podziękowań
i dyplomów dla zasłużonych członków Oddziału. Spotkaniu towarzyszyły ożywione
rozmowy, przywołane wspomnieniami członków i pogłębione refleksje nad proble‑
mami ekonomicznymi oraz przyszłością Oddziału PTE w Koszalinie.

3. Udział Oddziału PTE w seminariach i konferencjach
naukowych i innych wydarzeniach

•
•
•

•

•
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Członkowie PTE uczestniczyli w następujących wydarzeniach naukowych:
18.01.2018 r. w debacie naukowej zorganizowanej przez Koło Młodych Ekonomistów
WNE PK na temat – Przyszłość PIT i CIT w Polsce z udziałem naukowców Politechniki
Koszalińskiej, prawników i przedsiębiorców.
16.03.2018 r. w „Tygodniu Matematyki” w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie, gdzie
zwycięzcom konkursów zostały wręczone dyplomy Prezesa Zarządu PTE Oddziału
w Koszalinie.
26–30 września 2018 r. udział prezesa Zarządu Oddziału w seminarium polsko
‑niemieckim na temat Obraz niepodległej Polski oczami Polaków i Niemców, które
zorganizowano w ramach wyjazdu studyjnego w Łodzi (w miejsce złożonego do
FWPN projektu: „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego dawniej
i dziś”).
8.10.2018 r – wygłoszenie referatu przez członka Zarządu PTE w Koszalinie dr. Krzysz‑
tofa Dziadka – pracownika naukowego WNE PK, podczas konferencji naukowej,
zorganizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego, na temat Zamówienia publiczne współfinansowane przez UE.
21–26.11.2018 r. – udział Zarządu Oddziału oraz licznych członków PTE w uroczy‑
stościach zakończenia projektu „Stulecie gospodarki niepodległej Polski” przygoto‑
wanej przez Oddział PTE, Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk
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•
•

Ekonomicznych PK i IPN/O Koszalin. Podczas uroczystości wykład na temat Wpływ
UE na rozwój gospodarczy niepodległej Polski wygłosił dr Krzysztof Dziadek .
22.11.2018 r. – czynny udział członków Oddziału w przygotowaniu spotkania studen‑
tów WNE PK z praktykiem gospodarczym – Jolantą Nergą na temat Zmiany systemu
podatkowego w Polsce na przestrzeni wieku.
11.12.2018 r. – udział członków PTE w konferencji Praca bez Barier przygotowanej
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie.

4. Pozostałe działania Zarządu i członków PTE Oddział
Koszalin
1. W okresie od 20 lutego 2018 r. członkowie PTE wraz z Fundacją „Nauka dla Środo‑
wiska” brali udział w przygotowywaniu projektu – „Aflatot” o zasięgu ogólnokrajo‑
wym, mający na celu podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich wśród
najmłodszych oraz edukację w podstawową wiedzę o finansach. Niestety, ze względów
formalnych wniosek został odrzucony.
2. W marcu 2018 r. członkowie Oddziału PTE w Koszalinie przy współpracy ze studenc‑
kim „Kołem Młodych Ekonomistów” z Politechniki Koszalińskiej, przygotowali dla
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych konkurs „Gry i zabawy ekonomiczne”. Impreza
ta miała na celu popularyzację wiedzy ekonomicznej i integrację środowisk młodzieży
uzdolnionej matematycznie. Odbyła się w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
w ramach „Tygodnia Matematyki”, organizowanego pod patronatem Prezydenta
Miasta i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. W konkursie uczestniczyło około
60 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.
3. W dniach 18–19 października 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politech‑
niki W Koszalińskiej odbyła się Jubileuszowa Konferencja Naukowa na temat Szanse
i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku z uwzględnieniem problemów
regionalnych. Konferencja została zorganizowana z okazji 25‑lecia Wydziału Nauk
Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej oraz 60‑lecia powstania Polskiego Towa‑
rzystwa Ekonomicznego na Pomorzu Środkowym. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego i prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal – JM Rektora Politechniki
Koszalińskiej. Uświetnieniem Sesji Jubileuszowej był wykład gościa honorowego –
prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej na temat Globalne trendy w gospodarce – następstwa
dla rozwoju regionalnego.
4. W dniach 22.11–26.11.2018 r., we współpracy Oddziału PTE z Zespołem Szkół
nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Wydziałem Nauk Ekonomicznych PK,
Instytutem Pamięci Narodowej, został zrealizowany projekt pod hasłem „Stulecie
gospodarki niepodległej Polski”, sfinansowany przez NBP. Patronat honorowy nad
projektem objęli – Prezydent Koszalina i Rektor Politechniki Koszalińskiej. Założeniem
projektu było zainteresowanie środowiska historią państwa, przemianami, zjawiskami
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gospodarczymi, społecznymi, zachodzącymi na przestrzeni wieku, a także poszerzanie
wiedzy z zakresu systemu bankowego, finansowego i podatkowego. Projekt stanowił
część składową obchodów uroczystości miejskich . W ramach projektu odbywały się
wykłady, konkursy, warsztaty i rozgrywki o tematyce ekonomicznej. W projekcie
wzięło udział ponad 600 osób, w tym młodzież szkolna, akademicka i liczna grupa
mieszkańców miasta.
5. Oddział PTE od listopada 2018 r. do kwietnia 2019 r. jest organizatorem szkolenia dla
studentów Politechniki Koszalińskiej, studiów magisterskich na kierunku Ekonomia,
na temat „Praktyczne aspekty biznesu”. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji
zawodowych studentów poprzez praktyczne poznanie zasad zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej. Szkolenia prowadzone są przez wykładowców praktyków
a finansowane ze środków unijnych.
6. Udział członków Oddziału w pracach Jury Konkursu na najlepszą pracę dyplomową
i magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych, obronionych w roku akademickim
2017/2018.

5. Działalność członków PTE w środowisku lokalnym
1. W ramach popularyzacji wiedzy ekonomicznej w środowisku, członkowie PTE
wspierali merytorycznie działania nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w roż‑
nych formach: przygotowywali materiały do przeprowadzenia testów, konkursów,
prowadzenia gier i zabaw ekonomicznych, prowadzili konsultacje indywidualne dla
zainteresowanych określoną tematyką społeczno‑gospodarczą uczniów i studentów,
współpracowali z Biurem Karier Politechniki Koszalińskiej, Centrum Biznesu, KARR,
z Oddziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Zach. Związkiem Pracodawców
Polskich (dr Krzysztof Dziadek i dr Rafał Rosiński).
2. Udzielali konsultacji i porad dla mieszkańców miasta w ramach pełnionych dyżurów
w Biurze porad prawnych i obywatelskich w Koszalinie i w Oddziale PTE z zakresu
ubezpieczeń społecznych, podatków (mgr Danuta Borsuk Zawadzka, dr Rafał Ro‑
siński).
3. Szeroka aktywność środowiskowa w realizacji zadań statutowych PTE prowadzona
była (i jest) przez dr. Eugeniusza Żubera – wieloletniego koszalińskiego samorządowca:
wykłady i prezentacje medialne o tematyce Koszalina, analizy społeczno‑gospodarcze
i samorządowe dla słuchaczy Uniwersytetów III wieku (przy Politechnice Koszaliń‑
skiej i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej) oraz szerokiego grona mieszkańców
(Kluby Osiedlowe, Biblioteka Publiczna), udział w pracach Rady Gospodarczej przy
Prezydencie Miasta, czynny udział w kilku konferencjach popularno‑naukowych
dotyczących Pomorza Środkowego.
Dr Eugeniusz Zuber był także autorem kilku artykułów prasowych, opublikowanych
w lokalnej prasie, dotyczących spraw samorządowych, wyborczych i społeczno
‑gospodarczych.
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4. Udział w pracach związanych z organizacją i przebiegiem Jubileuszowej Konferencji
Naukowej na WNE PK – dr Agnieszka Jakubowska, dr Beata Zaleska.

6. Działalność finansowa
W 2018 roku Oddział PTE w Koszalinie poniósł stratę w wysokości -950 zł. Łączne
przychody za ten rok wynikające z rachunku zysków i strat wyniosły 58.151 zł, natomiast
koszty 59.101 zł, w tym amortyzacja 4.967,52 zł. Wpływy z tytułu składek członkowskich
za rok 2018 były niewielkie i wyniosły 1.194 zł.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Koszalinie
Lp.

2017

2018

Konferencje

liczba
uczestnicy

–
–

1
ok. 100

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

1
ok. 200

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

–
–

2
41

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

7
140

13
ok. 250

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

1
160

–
–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

1
–

6
14

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
– audycje radiowe, projekty edukacyjne

2

3

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.
1

Wyszczególnienie
Koła

2

Kluby

3

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

4
5

Tabela B
2017

2018

–

–

–

–

tak
7

tak
6

Inne (proszę podać jakie)
– Komisja Rewizyjna

3

3

Członkowie
		

53
–

53
–

a) zwyczajni
b) wspierający
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9.

Oddział PTE w K rakowie

Podstawowymi formami działalności statutowej Oddziału w okresie sprawozdaw‑
czym były: organizacja na terenie województwa małopolskiego Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej, organizacja kursów oraz współudział w spotkaniach z ze studentami na
terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

1. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Na naszym Oddziale spoczywa organizacyjna odpowiedzialność za przebieg zawo‑
dów I i II stopnia (szkolnych oraz okręgowych) tej Olimpiady w województwie mało‑
polskim.
W roku szkolnym 2017/2018 odbyła się XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.
Hasło przewodnie tej edycji brzmiało „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. XXXI
Olimpiada objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości
i Technologii.
Zawody I stopnia (szkolne) odbyły się w szkołach na terenie całego kraju 8 listopada
2017 r. Kolejny etap zawodów – II stopnia (okręgowe) – odbył się 12 stycznia 2018 r.
w 17 komitetach okręgowych powołanych przy oddziałach Polskiego Towarzystwa Eko‑
nomicznego w największych miastach Polski. Zawody III stopnia (centralne) odbyły się
7 i 8 kwietnia 2018 r. w Serocku koło Warszawy.

2. Prelekcje, seminaria, doradztwo, konferencje
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie w 2018 roku prowadziło
prelekcje.
30 października 2018 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy z Parla‑
mentem Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
W związku z porozumieniem 28 listopada o godz. 16.45 odbyło się pierwsze spotkanie
ze studentami na terenie UEK w sali 515. Spotkania odbywały się cyklicznie. Odczyty
prezentowali zarówno Studenci, jak i Wykładowcy. Bieżące tematy na spotkania do dys‑
kusji były proponowane przez Studentów.
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Ponadto, rozpoczęto prace nad uruchomieniem po raz kolejny cyklu spotkań opartych
na dotacji z Narodowego Banku Polskiego w ramach szerzenia nauk ekonomicznych
prof. dr hab. Kazimierz Górka przedstawił na jednym z posiedzeń Zarządu tematykę
wraz z propozycją 10 tematów, jaka zostanie przedłożona do projektu dotowanego przez
Narodowy Bank Polski w ramach szerzenia nauk ekonomicznych. prof. dr hab. Kazimierz
Górka zobowiązał się do przygotowania wniosku wraz z pełną dokumentacją celem
zawnioskowania do NBP o dotację na cykl spotkań, mających na celu uaktywnienie
spotkań i dyskusje tematyczne w Oddziale Kraków. Główną tematyką całego cyklu bę‑
dzie: Koncepcja Rozwoju Zrównoważonego i Trwałego i Jej Wdrażanie we Współczesnej
Gospodarce.

3. Kursy oraz seminaria szkoleniowe
Oddział kontynuował coraz trudniejszą działalność w zakresie szkoleń. Na rynku
szkoleń występuje coraz większa konkurencja, a tworzone rozwiązania organizacyjne
w poszczególnych przedsiębiorstwach (m.in. wewnętrzne systemy szkoleń) w znacznym
stopniu ograniczają zainteresowanie ofertą kursowo‑szkoleniową Oddziału. W okresie
sprawozdawczym Oddział zorganizował 9 kursów nt. „Kasjer kas złotowo‑walutowych
oraz szkolenia językowe z języka francuskiego. Tą formą działalności Oddziału objęto
łącznie 28 osób.

4. Sytuacja finansowa
15 stycznia 2018 roku nastąpiło zbycie części nieruchomości PTE o/Kraków – kwota
uzyskana ze sprzedaży wyniosła 1 372 000,00 zł netto. Zostały spłacone wszystkie zobo‑
wiązania wobec Krakowskiego Banku Spółdzielczego, a po przeprowadzonych rozmowach
Bank umorzył także część odsetek od powyższych zobowiązań.
W związku ze sprzedażą części siedziby PTE o/Kraków, z części uzyskanych środ‑
ków finansowych zostało pokryte zobowiązanie w wysokości 14 tys. zł wobec Zarządu
Krajowego za zakup książek.
Jednocześnie meble i sprzęt pozostały ze sprzedanych lokali mieszkalnych został
przewiezione na UEK w Krakowie i złożony w wydzielonym dla nich magazynie. Ru‑
chomości są zbywane na rzecz różnych oferentów.
W związku ze sprzedażą części siedziby PTE o/Kraków pismem z dnia 20 lutego
2018 roku Oddział przedłożył Zarządowi Krajowemu informacje o sytuacji finansowej
i pełny opis sposobu zbycia części nieruchomości. W piśmie przedstawiono które części
nieruchomości zostały sprzedane, a które pozostały we własności Oddziału. Jednocześnie
poinformowano Zarząd Krajowy że planowana jest przeprowadzka Oddziału Kraków
do lokali na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a lokal na którym jest
hipoteka Zarządu Krajowego może zostać wynajęty aż do czasu jego zbycia.
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Uchwałą z dnia 28 czerwca 2018 roku nr 26/2018 roku Zarząd Oddziału PTE O.
Kraków jednogłośnie zadecydował, że na podstawie § 50 ust. 2 pkt 11 Statutu Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego postanawia się stratę netto Oddziału za 2017 rok w wysoko‑
ści 81.518,32 zł pokryć w całości ze środków zgromadzonych na funduszu zapasowym –
funduszu realizacji celów statutowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2017 rok przez Komisję Rewizyjną Oddziału.
Ponadto, zamieszczano cyklicznie w portalach internetowych ogłoszenia o wysta‑
wieniu na sprzedaż pozostałej części nieruchomości na której hipotekę posiada Zarząd
Krajowy PTE w Warszawie.

5. Oddział w K rakowie – sprawy organizacyjne
Stan organizacyjny Oddziału na dzień 31 grudnia 2018 roku obejmował 182 członków
zwyczajnych oraz jeden członek wspierający – razem 183.
Zarząd Oddziału w 2018 roku odbył 7 posiedzeń, w dniach: 23 stycznia, 13 lutego,
20 marca, 28 czerwca, 12 lipca, 3 października oraz 21 listopada roku.
Ponadto, na posiedzeniu Zarządu 20 marca 2018 roku jednogłośnie przegłosowano
Uchwałę nr 24/2018 o rozwiązaniu Prezydium Zarządu Oddziału.
W związku ze zbyciem części nieruchomości podjęto decyzję o sprzedaży części
majątku ruchomego Oddziału, który był głównie wyposażeniem sprzedanych sal wy‑
kładowych.
Dodatkowo, prowadzono negocjacje z UEK celem najmu lokali na siedzibę Oddziału.
Przedmiotem negocjacji były lokale o całkowitej powierzchni wynoszący 30,40 m2, po‑
łożonych w Pawilonie A na poziomie -1, opisanych w dokumentacji budowlanej UEK
jako pomieszczenie nr 106, 106a.
Wykaz uchwał podjętych przez Zarząd Oddziału w 2018 roku:
•
•
•
•
•
•
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uchwała Zarządu Oddziału nr 20/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie przy‑
jęcia w poczet członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
uchwała Zarządu Oddziału nr 21/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia
w poczet członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
uchwała Zarządu Oddziału nr 23/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie upo‑
ważnienie do sprzedaży majątku ruchomego pozostałego po sprzedanej części nie‑
ruchomości położonej przy ul. Rakowickiej 20A w Krakowie.
uchwała Zarządu Oddziału nr 24/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie rozwią‑
zania Prezydium Zarządu Oddziału.
uchwała Zarządu Oddziału nr 25/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa członkowi zarządu do rachunku bankowego PTE Oddział Kraków
z siedzibą przy ul. Rakowickiej 20A w Krakowie.
uchwała Zarządu Oddziału nr 26/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie po‑
krycia straty netto Oddziału za 2017 rok.
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•

uchwała Zarządu Oddziału nr 27/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przy‑
jęcia w poczet członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
uchwała Zarządu Oddziału nr 28/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustania
członkostwa zwyczajnego w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym
uchwała Zarządu Oddziału nr 29/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie po‑
wołania komisji ds. sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Rakowickiej 20a/4
w Krakowie.

•
•

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Krakowie
Lp.

2017

2018

Konferencje

liczba
uczestnicy

1
–

–
–

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

8
55

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

9
45

6
28

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

9
45

–
–

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–
–

–
–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

1

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

6

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

–

–

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2017

2018

1

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

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

5

Członkowie
		

a) zwyczajni
b) wspierający

–

–

172
1

183
1
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10.

Oddział PTE w Legnicy

Działalność merytoryczna Zarządu PTE Oddziału w Legnicy od kilkunastu lat oparta
jest wyłącznie o społeczne zaangażowanie członków Zarządu i członków Oddziału. W 2018
roku działania Zarządu, podobnie jak w latach poprzednich, skupiły się na zadaniach
statutowych które realizowane są we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
im. Witelona w Legnicy.
Oddział jest współorganizatorem cyklu spotkań dotyczących gospodarki kraju,
które były organizowane dla studentów Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz młodzieży szkół
średnich. Uczestniczono również w spotkaniach Wydziałowego Zespołu ds. Jakości
Kształcenia z przedstawicielami przedsiębiorstw, których celem jest dyskusja dotycząca
kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy. Oddział zaopiniował zmiany
w programie nauczania na kierunku Zarządzanie na wniosek Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Legnicy.
Zgodnie z podpisanym w lutym 2014 r. „Listem intencyjnym” pomiędzy PWSZ
im. Witelona w Legnicy a Oddziałem w celu współpracy przy tworzeniu i funkcjonowaniu
kierunku studiów o profilu praktycznym, tj. Finanse, rachunkowość i podatki, pomagamy
w realizacji projektów transferowych na styku uczelnia i przedsiębiorstwo.
Współpracowaliśmy również w ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa
zawodowego w powiecie jaworskim” przeprowadzając wykład dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych w Jaworze na temat „Rynek pracy w perspektywie”, który odbył się
7 marca. Przedstawiciele Oddziału uczestniczyli również w Konferencji „Nowe oblicze
szkolnictwa zawodowego w powiecie jaworskim” 16.10.2018 r. w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W ramach projektu przedstawili swoje refe‑
raty na temat zmian na rynku pracy.
Oddział nadal ściśle współpracuje z Kołem Naukowym Economicus działającym na
Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo‑
wej, co pozwala członkom tego Koła uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez
Oddział PTE w Legnicy, jak również w spotkaniach z przedstawicielami przedsiębiorstw
będącymi członkami Oddziału. W ramach tej współpracy zorganizowano 27 kwietnia
2018 r. Seminarium na temat „Paradoksy w ekonomii”
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Jak co roku prezes Oddziału uczestniczyła w uroczystości zakończenia roku szkolnego
klas maturalnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Legnicy. W bieżącym roku Oddział
współorganizował z ZSE W Legnicy Konkurs Wiedzy o Savoir‑vivre. Członkowie Oddziału
wzięli również aktywny udział w konferencji pt. „Szanse i zagrożenia dla gospodarki
europejskiej XXI wieku z uwzględnieniem problemów regionalnych” organizowanej
przez PTE Oddział w Koszalinie 18–19.10.2018. W ramach której przedstawiono referat
na temat „Luka płacowa a sprawozdanie ze społecznej odpowiedzialności biznesu na
przykładzie Wielkiej Brytanii”.
W okresie sprawozdawczym przygotowano ofertę szkoleniową Oddziału, która
obejmowała szeroką tematykę, ale z uwagi na małe zainteresowanie ze strony odbiorców,
szkolenia nie zostały zorganizowane.
Członkowie Oddziału w 2018 roku zrzeszeni byli w Kole przy Zarządzie Oddziału
liczącym 16 członków zwyczajnych.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Legnicy
Lp.

Wyszczególnienie
Konferencje

liczba
uczestnicy

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

4

Ekspertyzy

liczba

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

6

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

1

Tabela A
2017

2018

1
23

1
44

2
37

1
78

1
5
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

1

Koła

2

Kluby

3

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

4

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

5

Członkowie
		

64

a) zwyczajni
b) wspierający

Tabela B
2017

2018

1

1

nie

nie

20
–

16
–

11. Oddział PTE w Lublinie

11.

Oddział PTE w Lublinie

Zarząd Oddziału PTE w Lublinie podejmował działania na rzecz integracji środowiska
lubelskich ekonomistów, a zwłaszcza młodych ekonomistów laureatów i finalistów Olim‑
piady Wiedzy Ekonomicznej oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w szkołach
średnich i kadry ekonomistów na wyższych uczelniach.
W trakcie 2018 roku w Oddziale podejmowane były następujące działania:
• Organizacja dwóch seminariów naukowych we współpracy z Katedrą Finansów
i Rachunkowości Politechniki Lubelskiej (tematyka seminarium: rozwój naukowy
młodych pracowników nauki oraz pracowników przedsiębiorstw w aspekcie przy‑
gotowania rozprawy doktorskiej).
• Opracowanie programu naprawczego WSS im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SPZOZ w Lublinie.
• Opracowanie dwóch ekspertyz dla lubelskich przedsiębiorstw.
• Organizacja II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wartość w Biznesie w świetle
nowych wyzwań gospodarczych”, która odbyła się w dniach 19–20 kwietnia 2018 r.
w Kazimierzu Dolnym. Współorganizatorem imprezy był Wydział Zarządzania
Politechniki Lubelskiej.
• Organizacja Seminarium Naukowego pt. „Gospodarcze horyzonty wolności”. Termin
wydarzenia: 10 kwietnia 2018 r. Miejsce: Trybunał Koronny, ul. Rynek 1, Lublin.
Konferencja organizowana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim Oddział
Okręgowy w Lublinie oraz Urzędem Statystycznym w Lublinie. W imprezie udział
wzięło ok. 70 osób.
• Organizacja I Lubelskiego Forum Biznesu pt. „Ekspansja przedsiębiorstw”. Termin
wydarzenia: 18 kwietnia 2018 r. Miejsce: Galeria Malarstwa Polskiego w Muzeum
Lubelskim w Lublinie. Konferencja organizowana we współpracy z Politechniką
Lubelską. W imprezie udział wzięło ok. 80 osób.
• Prelekcja pt. „Dylematy finansów korporacyjnych w naukach ekonomicznych i prak‑
tyce gospodarczej”. Termin wydarzenia: styczeń 2018 r. Miejsce: I Liceum Ogólno‑
kształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie.
• Organizacja wycieczki dla członków zaprzyjaźnionego z PTE Oddział w Lublinie
Koła Naukowego Zarządzania Finansami Profit Politechniki Lubelskiej do Giełdy
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Papierów Wartościowych w Warszawie na konferencję CEE Capital Market Leaders
Forum 2018 – 10.12.2018 r. (35 osób).
Kilkadziesiąt wywiadów telewizyjnych, radiowych i prasowych promujących PTE.
Organizacja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Integracja kół naukowych uczelni lubelskich z wydziałów o profilu ekonomicz‑
nym.

•
•
•

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Lublinie
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela A
2017

2018

Konferencje

liczba
uczestnicy

2
110

2
150

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

4
60

2
30

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

2
24

1
16

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

2
90

2
30

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

2
200

2
200

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

1

3

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

Studia podyplomowe
organizowane we współpracy
z uczelniami

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

1
2
–
–
–

–
–
–
–
–

1

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2017

2018

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

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

–

–

4

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

5

Członkowie
		

41
–

43
–

1
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Wyszczególnienie

Tabela B

a) zwyczajni
b) wspierający

12. Oddział PTE w Łodzi

12.

Oddział PTE w Łodzi

1. Działalność władz oddziału
1.1. Posiedzenia Zarządu Oddziału
W 2018 r. odbyły się dwa posiedzenia XXI Kadencji Zarządu Oddziału w następu‑
jących terminach:
• 19.06.2018 r.
• 18.09.2018 r.
1.2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału
W 2018 r. odbyło się dziewięć posiedzeń Prezydium Zarządu XXI Kadencji podczas
których omawiano bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Oddziału, jego sytuację
finansową oraz kadrową.

2. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
2.1. Konferencje
9.05.2018 r. odbyła się III Konferencja nt. „Ekonomiczne, finansowe i logistyczne
wyzwania wobec współczesnych przemian gospodarczych”, połączona z X Jubileuszową
edycją Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych obronioną
w roku 2017, którą poprowadziła prof. zw. dr hab. Krystyna Piotrowska‑Marczak.
Celem konferencji było przedstawienie aktualnych problemów nurtujących współ‑
czesną gospodarkę, z punktu widzenia ekonomii, finansów i logistyki. Osiągnięciu wy‑
mienionego celu służyła formuła konferencji oparta na integracji osiągnięć środowiska
akademickiego z doświadczeniami przedstawicieli praktyki gospodarczej.
2.2. Seminaria
W 2018 roku nie odbyło się żadne seminarium.
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2.3. Szkolenia i kursy
W 2018 roku PTE Oddział w Łodzi prowadził kursy i szkolenia z następującej te‑
matyki:
• Prowadzenie księgowości w małych i średnich przedsiębiorstwach z wykorzystaniem
programów Symfonia i Płatnik
• Podstawy księgowości – kurs I stopnia
• Kadry i płace
• Samodzielny księgowy – kurs II stopnia
• Profesjonalny pracownik biurowy
• Obrót gotówkowy w firmie – dokumentacja i ewidencja księgowa
• Profesjonalna rejestratorka medyczna
• Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
• Doskonalenie kompetencji cyfrowych
• Aktywizacja zawodowa
• Motywacja i komunikacja społeczna
Łącznie w 2018 roku zrealizowano 22 kursy i szkolenia, w których udział wzięło
łącznie 225 uczestników (patrz tabela A).
2.4. Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk
ekonomicznych

W 2018 roku odbyła się X Edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu
nauk ekonomicznych. Wręczenie nagród Laureatom odbyło się 9.05.2018 r. podczas
uroczystej gali zorganizowanej w ramach Konferencji pt. „Ekonomiczne, finansowe
i logistyczne wyzwania wobec współczesnych przemian gospodarczych”. W trakcie
spotkania prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf przedstawił genezę Konkursu na Najlepszą
Pracę Magisterską, dr Cecylia Żurak‑Owczarek poprowadziła wystąpienia Laureatów
Konkursu Poprzednich Edycji nakierowane na prezentację ich dalszych ścieżek kariery,
a dr hab. Dagmara Hajdys, prof. UŁ przedstawiła sylwetki Laureatów X Edycji Konkursu.
Prezes PTE Oddział w Łodzi, dr Jarosław Marczak wręczył następnie laureatom nagrody
oraz podziękował promotorom i recenzentom nagrodzonych prac. Ponadto w ramach
konferencji laureaci Konkursu przedstawili wyniki swoich badań zaprezentowanych
w pracach magisterskich.
Nagrody za najlepsze prace magisterskie otrzymali:
• mgr Yaryna Khmara – laureatka I miejsca – „Degrowth as a business model anoxymo‑
ron or a viable business strategy? Case of Patagonia”. Promotor pracy: dr hab. Jakub
Kronenberg, prof. UŁ, Katedra Wymiany Międzynarodowej, Wydział Ekonomiczno
‑Socjologiczny UŁ,
• mgr Marcin Gnidziński – laureat I miejsca – „Analiza zmienności finansowych
szeregów czasowych przy użyciu modeli z heteroskedastycznością deterministyczną
i stochastyczną”. Promotor pracy: dr hab. Robert Kelm, prof. UŁ, Katedra Modeli
i Prognoz Ekonometrycznych, Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny UŁ,
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•

•
•

mgr Aleksandra Owczarek – laureatka II miejsca – „Przedsiębiorczość ludzi mło‑
dych w Polsce – studium statystyczne”. Promotor pracy: dr hab. Justyna Wikto‑
rowicz, Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej, Wydział Ekonomiczno
‑Socjologiczny UŁ,
mgr Małgorzata Pacan – laureatka II miejsca – „Podatek od niektórych instytucji
finansowych i jego wpływ na stabilność finansową gospodarki”. Promotor pracy:
prof. zw. dr hab. Ewa Walińska, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania UŁ,
mgr Natalia Krakowiak – laureatka III miejsca – „Competitiveness and Piracy in
Polish Computer Game Industry in 21st century”. Promotor pracy: dr hab. Rafał
Matera, prof. UŁ, Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej,
Wydział Ekonomiczno‑Socjologiczny UŁ.

2.5. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
12 stycznia 2018 roku, w jednej z auli Wydziału Ekonomiczno‑Socjologicznego Uni‑
wersytetu Łódzkiego, odbyły się zawody okręgowe XXXI edycji Olimpiady Wiedzy Eko‑
nomicznej. Wzięło w nich udział 47 najlepszych uczniów z 21 szkół ponadgimnazjalnych
z Łodzi i regionu łódzkiego.
Zawody okręgowe miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:
• jednego pytania o charakterze ogólnym, nawiązującego do hasła przewodniego
Olimpiady „Wyzwania współczesnego rynku pracy”,
• jednego zadania z analizy finansowej,
• 30 zadań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).
W imieniu gospodarzy uczestników Olimpiady powitał Prodziekan Wydziału,
dr hab. Michał Mackiewicz – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, a w imieniu organiza‑
torów – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi, dr Jarosław
Marczak. Na czas inauguracji zaszczyciła swoją obecnością również łódzka wicekurator
oświaty – Elżbieta Ratyńska, która w swoim powitaniu podkreśliła rangę Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej i wagę edukacji ekonomicznej, zarówno w życiu społeczno
‑gospodarczym, jak i indywidualnym oraz życzyła wszystkim uczestnikom łatwych zadań
i jak najlepszych wyników.
W czasie zawodów, odbyło się spotkanie przedstawicieli PTE, Łódzkiej Wicekurator
Oświaty oraz prodziekana Wydziału Ekonomiczno‑Socjologicznego UŁ z opiekunami
uczestników Olimpiady. Omawiano sprawy związane z dotychczasowym przebiegiem
Olimpiady w regionie oraz przedyskutowano propozycje wsparcia w przygotowaniu
uczniów do zawodów centralnych. Wyrażono również podziękowania opiekunom –
nauczycielom, którzy od lat wspomagają organizację Olimpiady w szkołach oraz przy‑
gotowują swoich uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie.
Dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego i życzliwości Polskiego Wydawnictwa
Ekonomicznego uczniowie biorący udział w zawodach II stopnia (okręgowych) XXXI
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nagrodzeni zostali książką pod redakcją M. Juchnowicz
pt. „Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje” (PWE, 2014).
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Prace uczniów sprawdzone i ocenione zostały przez jury w składzie: dr Zofia Sepkow‑
ska – przewodnicząca oraz Krystyna Kielan i Małgorzata Sienna z Łódzkiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
W wyniku ostatecznej weryfikacji dokonanej przez Komitet Główny Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie w zawodach centralnych, które odbyły się w dniach
7 i 8 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkoleniowo‑Wypoczynkowym Exploris w Serocku
(woj. mazowieckie), województwo łódzkie reprezentowały trzy osoby:
• Mateusz Marzec z I Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu,
• Piotr Glinka oraz Piotr Rzepecki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotr‑
kowie Trybunalskim.

2.6. Wydawnictwo
W roku 2018 Redakcja czasopisma doprowadziła do opublikowania 4 numerów
czasopisma „Przegląd Nauk Ekonomicznych. Economic Sciences Review”:
• w numerze 28 opublikowano 11 artykułów (nakład 50 szt.), stron 253,
• w numerze 29 opublikowano 15 artykułów (nakład 50 szt.), stron 158,
• w numerze 30 opublikowano 11 artykuły (nakład 50 szt.), stron 216,
• w numerze 31 opublikowano 18 artykułów (nakład 50 szt.), stron 253.
W 2018 r. Redakcja uzyskała wyniki Indeksowania czasopisma za 2017 r. w Index Co‑
pernicus International ICI 2017 52.94.Wskazywały one wzrost w porównaniu z 2016‑ICI
2016 49.19. Oczekiwane są wyniki za 2018.
Zmodyfikowano również stronę redakcyjną czasopisma, w tym wprowadzono jako
obowiązek autorów wskazywanie kodów JEL dla ich tekstów oraz podawania numerów
ORCID autorów.

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

4. Projekty UE
Z dniem 1.04.2018 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi we
współpracy z Urzędem Miasta Łodzi oraz Stowarzyszeniem Centrum Wsparcia Tera‑
peutycznego rozpoczęło realizację projektu pn. „Razem łatwiej – rewitalizacja społeczna
i aktywizacja zawodowa”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyj‑
nego Województwa Łódzkiego: Oś Priorytetowa: IX – Włączenie społeczne, Działanie
IX.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałanie IX.1.3 – Aktywizacja społeczno‑zawodowa osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź.
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Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa 44
osób (24 kobiet + 20 mężczyzn) w wieku powyżej 29. roku życia zamieszkałych na terenie
obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem
procesu rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym wraz z ich
otoczeniem (30 dzieci w wieku 7–18 lat).
Cel główny zakłada się osiągnąć poprzez następujące cele szczegółowe:
• zwiększenie motywacji i gotowości do podjęcia pracy,
• wsparcie psychologiczne, poradnictwo specjalistyczne i terapeutyczne,
• doskonalenie kompetencji cyfrowych oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych,
umożliwiających zdobycie zatrudnienia,
• organizację szkoleń zawodowych dających Uczestnikom Projektu możliwość pozy‑
skania nowych lub doskonalenia posiadanych kwalifikacji lub kompetencji zawo‑
dowych,
• zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez staże zawodowe.

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

6. Stan organizacyjny oddziału
W 2018 roku prowadzono dalsze działania na rzecz pozyskania nowych oraz zwięk‑
szenia aktywności dotychczasowych członków Oddziału. Ważne było również przypo‑
minanie o opłacaniu składek i ograniczaniu zaległości z tego tytułu.

7. Biuro Oddziału
Organizacja Biura Oddziału
Na koniec 2018 r. w Biurze Oddziału zatrudnionych było 4 pracowników etatowych
na następujących stanowiskach:
• kierownik projektu,
• asystent biura projektu,
• kierownik administracji,
• kierownik działu szkoleń.
Rachunkowość Oddziału prowadziła Kancelaria Podatkowa Teresa Ziniewicz oraz
Biuro Rachunkowe Anioły Biznesu w Łodzi.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Łodzi
Lp.

2017

2018

Konferencje

liczba
uczestnicy

1
60

1
60

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

14
203

22
225

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

4
490

4
200

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
2017 i 2018:
– Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE).
– Konkurs na prace magisterskie.

2

2

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2017

2018

1

Koła

4

–

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

Inne (proszę podać jakie):
2017:
Komitet Redakcyjny Czasopisma „Przegląd Nauk Ekonomicznych”
Komisja Konkursowa na najlepsze prace mgr z obszaru nauk
ekonomicznych
Komitet Okręgowy OWE.
2018:
Komitet Redakcyjny Czasopisma „Przegląd Nauk Ekonomicznych”
Komisja Konkursowa na najlepsze prace magisterskie z obszaru nauk
ekonomicznych
Komitet Okręgowy OWE.

3

3

3

3

208
2

209
2

5
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Tabela B

Członkowie
		

a) zwyczajni
b) wspierający
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13.

Oddział PTE w Olsztynie

Rok 2018 dla działalności Biura Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Olsztynie był kontynuacją działań strategicznych podjętych w roku 2016. Rok budżetowy
2018 tak samo jak lata 2017 i 2016 został zamknięty dodatnim wynikiem finansowym,
co świadczy o słuszności wdrożonych zmian restrukturyzacyjnych w Oddziale Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie.
Dążenie do podniesienia stabilności finansowej stanowiło priorytet roku ubiegłego.
Do utrzymania pozytywnej sytuacji ekonomiczno‑finansowej przyczyniły się następujące
działania:
1. Uruchomienie dwóch kierunków szkoły policealnej (technik rachunkowości – nabór
wiosenny i zimowy, administracji – nabór wiosenny i zimowy),
2. Uruchomienie wraz z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych w Warszawie II edycji
studiów podyplomowych – dostępne w ofercie kształcenia 49 kierunki, zapraszamy
do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych na stornie internetowej
http://podyplomowe.info/wp-content/uploads/2017/10/katalog-2017-2.pdf.
3. Intensyfikacja szkoleń istniejących i nowych. W tym zakresie Oddział w 2018 r.,
uruchomił cztery edycje jedynego w województwie warmińsko‑mazurskim kursu
dla Kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Kursy
trwał od lutego 2018 r do lutego 2019 r, uczestniczyło w nim 30 osób, Planowany
jest w marcu 2019 r, kolejny nabór, a także uruchomienie kursu kierowanego dla
doradców restrukturyzacyjnych.
4. Kompleksowe remonty pomieszczeń Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicz‑
nego wraz z remontem infrastruktury budynku w którym znajdują się lokale PTE
Olsztyn przełożyły się na zwiększenie wynajmu sal wykładowych i laboratorium
komputerowego.
W ubiegłym roku przedmiotem działań restrukturyzacyjnych były także działania
o charakterze zarządczym, bez których niemożliwe byłoby osiągnięcie tak dobrych re‑
zultatów ekonomicznych:
1. Zatrudniono nową osobę – specjalistę ds. obsługi biurowej i najmu pomieszczeń
p. Agatę Miller.
2. Poszerzono kadrę wykładową.
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3. Przeprowadzono kampanię reklamową w mediach.
4. Zorganizowano we współpracy z OPNT w Olsztynie spotkania z przedsiębiorcami
poświęcone doskonaleniu umiejętności ekonomicznych i finansowych.
5. Podjęto decyzje o sfinansowaniu działań inwestycyjnych prowadzących do remontu
i modernizacji wyposażenia głównych sal wykładowych, podnosząc wizerunek To‑
warzystwa i wartość majątku.
6. Nawiązano szereg interesujących kontaktów o charakterze biznesowym w segmentach
rynku dotąd nieobsługiwanych, w tym parkami technologicznymi województwa,
Warmińsko‑Mazurską Strefą Ekonomiczną, Warmińsko‑Mazurskim Klubem Biznesu,
Biznes Center Club, Samorządem Województwa Warmińsko‑Mazurskiego, lokalnymi
przedsiębiorcami. Obecnie prowadzone są prace zmierzające do wypracowania cha‑
rakteru współpracy. Podjęto decyzję, że działania szkoleniowe muszą zostać wsparte
usługami doradczymi.
7. Udział członka zarządu prof. dr. hab. Szczepana Figla w pracach nad wypracowaniem
scenariuszy rozwojowych do nowej wersji Strategii Rozwoju Społeczno‑Gospodarczego
Województwa Warmińsko‑Mazurskiego.
8. Współorganizacja Jubileuszowej XX Gali Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur.
9. Współorganizacja wraz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko
‑Mazurskiego obchodów Dnia Patrona III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w Olsztynie.
10. Współorganizacja wraz z Parkiem Technologicznym w Ełku V edycji konkursu „Twój
start‑up – Twoja przyszłość”.
11. Przeprowadzono szereg szkoleń dla instytucji publicznych w tym:
–– szkolenia z zakresu BHP dla Urzędu Miasta w Olsztynie,
–– szkolenia z zakresu BHP dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko
‑Mazurskiego,
–– szkolenia z zakresu BHP dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
12. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie było współorganizatorem
wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko‑Mazurskiego oraz
Kołem naukowym Prawa i Ekonomii, Postępowania Administracyjnego i Sądowo‑
administracyjnego oraz Własności Intelektualnej UWM w Olsztynie ogólnopolskiej
konferencji naukowej zatytułowanej „Cyfryzacja i startupy współczesnym wyzwaniem
dla ustawodawcy.
13. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie było współorganizatorem
wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko‑Mazurskiego
VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Działalność Organizacji Pozarządo‑
wych.
14. Organizacja konferencji wraz z Olsztyńskim Parkiem Naukowo‑Technologicznym –
Gospodarka 4.0 – wyzwania dla Regionu Warmii i Mazur.
Liczba członków Towarzystwa w ubiegłym roku wyniosła: 60 osób.
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Osiągnięte rezultaty pozwalają na stwierdzenie, że nawiązane kontakty i podjęte
inicjatywy będą rozwijane w przyszłości.

1. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
1.1. Szkolenia i kursy
Dużym sukcesem Oddziału w 2018 r., było przeprowadzenie 32 szkoleń, łącznie
udział w szkoleniach wzięło 412 osób, co łącznie stanowi wzrost ponad 30% w stosunku
do roku poprzedniego. Ponadto przeprowadzono cztery edycje jedynego w województwie
warmińsko‑mazurskim Szkolenia dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem
Skarbu Państwa, podjęto działania których celem jest uruchomienia szkolenia w roku
2018 dla doradców restrukturyzacyjnych.
1.2. Odczyty i prelekcje
W 2018 roku zorganizowano 2 otwarte prelekcje w ramach cyklicznych spotkań
dyskusyjnych „Akademia Umiejętności Ekonomicznych i Finansowych” oraz „Mazurski
Think Tank”, których celem jest:
• dostarczenie wiedzy ekonomicznej jako niezbędnego komponentu do prowadzenia
i finansowania przedsięwzięć oraz poznanie potrzeb informacyjnych poprzez:
• dostarczanie wiedzy o najnowocześniejszych narzędziach finansowania przedsię‑
biorstw i instytucji;
• pogłębianie i rozpowszechnianie wzorców dobrych praktyk biznesowych w drodze
paneli dyskusyjnych.
Spotkania miały miejsce w Budynku Konferencyjnym Olsztyńskiego Parku Naukowo
‑Technologicznego, który jest partnerem organizacyjnym realizowanego przedsięwzię‑
cia.
Wśród uczestników Akademii brali udział zarówno przedstawiciele instytucji pań‑
stwowych min: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko‑Mazurskiego,
Uniwersytetu Warmińsko‑Mazurskiego, Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku
Polskiego, jak i przedstawiciele Instytucji Otoczenia Biznesu, przedstawiciele wielu
różnych branż min: „Ater Logic” sp. jawna. z branży automatyki przemysłowej, Biuro
Rachunkowe „Mariusz Stencel”, „Kimika Laboratories” z branży biotechnologicznej,
„Wydawnictwo Akcydensowe” z branży poligraficznej, „Telepartner sp. z o.o.” z branży
telekomunikacyjnej, „Masdar” sp. z o.o. – firma zajmująca się monitoringiem GSM
„Telit Management” z branży IT, BGŻ Paribas, Komputronik, Nest Bank, Kancelaria
Ubezpieczeniowa Zawadzcy, Rabatol – Olsztyński Portal Rabatowy, Olsztyńska Grupa
Wspierania Biznesu.
Dyskusja, która miała miejsce po wystąpieniach prelegentów przynosiła wiele cieka‑
wych wniosków, szczególnie w zakresie form współpracy oraz promocji usług uczestników
Akademii Umiejętności Ekonomiczno‑Finansowych. Firmy uczestniczące w akademii wy‑
raziły chęć współpracy z Olsztyńskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
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w zakresie: szkoleń dotyczących dotacji unijnych, przygotowania biznes planów, posze‑
rzenia wiedzy ekonomicznej, a także porad w dyscyplinie zarządzania.

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

3. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęła się XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
pod hasłem „Państwo a gospodarka”. Honorowy patronat nad olimpiadą objął Prezes
Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński.
Do udziału w zawodach zgłosiło się 345 osób z 34 szkół. Ostatecznie w zawodach
szkolnych (I stopnia), które odbyły się 8.11.2017 r. przystąpiło 241 uczniów z 34 szkół.
Do udziału w:
• w II etapie (okręgowym) olimpiady, zakwalifikowano 32 uczniów z 15 szkół.
W zawodach II stopnia, które odbyły się 13.01.2017 r. wzięło ostatecznie udział 28
uczniów (z 14 szkół).
• III etapie (centralnym) olimpiady z okręgu olsztyńskiego zakwalifikowano
1 ucznia.
Mateusz Puczel – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Olsztynie został laureatem XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, zajmując 9 miejsce.
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Sukces jest tym większy, że do zawodów zostało zgłoszonych łącznie 11.572 uczestników
z 792 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowano i przeprowadzono pierwszy etap XXXI
edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, pod hasłem przewodnim „Wyzwania współcze‑
snego rynku pracy”. Honorowy patronat nad olimpiadą objęło Ministerstwo Rozwoju.
Do udziału w zawodach zgłosiło się 345 osób z 34 szkół. Ostatecznie w zawodach
szkolnych (I stopnia), które odbyły się 8.11.2017 r. przystąpiło 241 uczniów z 34 szkół.
Do II etapu (okręgowego) zakwalifikowanych zostało 30 osób z 16 szkół, ostatecznie
w zwodach wzięło udział 28 osób z 14 szkół.

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

2017

2018

Konferencje

liczba
uczestnicy

7
300

6
500

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

4
150

3
120

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

32
320

31
414

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

–

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–
–

1
50

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

18
50

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

1

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

2
70
–

6

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

1

Wyszczególnienie

Tabela A
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2017

2018

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

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

–

–

1

Wyszczególnienie

Tabela B

4

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

–

–

5

Członkowie
		

60
3

60
3

78

a) zwyczajni
b) wspierający

14. Oddział PTE w Opolu

14.

Oddział PTE w Opolu

1. Sprawy organizacyjne
1) Liczba członków zwyczajnych Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Opolu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 84 osoby.
2) W Oddziale funkcjonuje Koło Naukowe Ekonomistów skupiające członków‑studentów
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Z działalności Koła w roku 2017
zostało złożone sprawozdanie, które przyjęto na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTE
w miesiącu grudniu 2018 roku.
Koło Naukowe Ekonomistów zrzesza studentów z kierunków ekonomicznych Uczelni.
Obecnie Koło liczy 17 członków, którzy realizują swoją misję poprzez aktywny
udział w życiu naukowym Wydziału Ekonomicznego. Członkowie Koła pomagają
w organizacji i biorą czynny udział w konferencjach organizowanych przez Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu. Między innymi 19 listopada 2018 r.
w budynku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego z inicjatywy Koła
Naukowego Ekonomistów odbyła się konferencja pt. „Europa wspiera, broni i chroni”.
Pod patronatem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct – Opole. W konferencji udział wzięli studenci ekonomii
i politologii, pracownicy naukowo‑dydaktyczni oraz zaproszeni goście.
W 2018 roku Koło Naukowe Ekonomistów Uniwersytetu Opolskiego zostało uznane
za – najlepsze Koła Naukowe w dziedzinie Nauk Prawniczo‑Ekonomicznych.
3) Zarząd Oddziału PTE w Opolu w dalszym współpracuje z Urzędem Statystycznym
w Opolu. Członkowie Zarządu zasiadali w Radzie Programowej Olimpiady Wiedzy
Statystycznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2017/2018.
4) W 2018 roku wspólnie z Zakładem Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno
‑Ekonomicznej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego pozyskano
Mały Grant dla uczelni Województwa Opolskiego na zadania dydaktyczno‑naukowe
pt: „Perspektywy zatrudnienia absolwentów” W raporcie zostały zawarte wyniki
przeprowadzonych w roku akademickim 2017/2018 badań ankietowych na temat
Edukacja młodzieży a rynek pracy.
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2. Odczyty i prelekcje
Istotną formą popularyzacji i pogłębiania wiedzy ekonomicznej są organizowane
przez Zarząd Oddziału seminaria i wykłady w ramach „Opolskich Spotkań Ekonomicz‑
nych”. W ramach Opolskich Spotkań Ekonomicznych.11 maja 2018 roku wykład otwarty
„Specyfika polsko‑niemieckich stosunków handlowych w perspektywie pułapki śred‑
niego dochodu” wygłosił dr hab. Bartosz Michalski – Uniwersytet Wrocławski, Instytut
Studiów Międzynarodowych, Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
oraz Integracji Europejskiej.

3. Konferencje
1) Wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetem Opolskim organizacja VII
Ogólnopolskiej konferencji naukowej, na temat: „Wieś i rolnictwo w procesie zmian”.
Konferencja odbyła się 22–23 maja 2018 r. w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teo‑
logicznego Uniwersytetu Opolskiego Sanktuarium Św. Jacka w Kamieniu Śląskim.
2) Zarząd Oddziału PTE w Opolu wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetem
Opolskim był organizatorem V Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Konsumpcja
w procesie rozwoju społeczno‑ekonomicznego” Konferencja odbyła się 25–26 września
2018 r., w Opolu na Wydziale Ekonomicznym UO. Konferencje spotkały się dużym
zainteresowaniem opolskiego środowiska akademickiego. Uczestnikami, oprócz
pracowników Uniwersytetu Opolskiego, byli przedstawiciele ośrodków akademickich
z Wrocławia (Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Wrocławskiego), Katowic
(Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz pracownicy naukowi
Instytutu Śląskiego i Politechniki Opolskiej.

4. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
24 maja 2018 roku w świetlicy szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu od‑
było się uroczyste zakończenie XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W spotkaniu
uczestniczyli:
• finaliści i laureaci zawodów okręgowych i centralnych OWE,
• nauczyciele, opiekunowie przygotowujący uczniów do udziału w Olimpiadzie,
• przedstawiciele Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział
w Opolu,
• członkowie Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
• przedstawiciele Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu,
• przedstawiciele Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Nagrody ufundowali:
• prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek prof. Uniwersytetu
Opolskiego.
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•

dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego prof. zw. dr hab. Stani‑
sława Sokołowska – nagrody książkowe oraz koszulki z logo Uniwersytetu,
• Zarząd Oddziału PTE w Opolu – listy gratulacyjne i skromne nagrody pieniężne.
W 2018 roku rozpoczęto prace organizacyjne kolejnej XXXII edycji Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej, zawodów I i II stopnia w okręgu opolskim
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Opolu
Lp.

2017

2018

Konferencje

liczba
uczestnicy

1
60

2
89

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

1
120

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

1
300

–
–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

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

–

–

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2017

2018

1

Koła

1

1

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

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

–

–

5

Członkowie
		

84

84

a) zwyczajni
b) wspierający
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15.

Oddział PTE w Poznaniu

PTE w Poznaniu kontynuowało w 2018 r. swoją pracę we wszystkich obszarach dzia‑
łalności statutowej, dostosowując jej zakres do swoich aktualnych warunków lokalowych
i kadrowych.

Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Tym razem Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Edycja odbywała się pod przewodnim
pytaniem: „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”. W jej pierwszym
etapie wzięło udział 663 uczennic i uczniów z 71 wielkopolskich szkół średnich. Do dru‑
giej części przystąpiło 79 z nich. Jeden z uczniów uzyskał przy tym najlepszy w tym roku
wynik w kraju, zdobywając 92 na 100 punktów. Pięcioro uczestników zakwalifikowało
się do etapu finałowego.

Konferencje
•
•

•
•
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„International Conference on Theory and Applications in the Knowledge Economy –
TAKE 2018” to konferencja organizowana przez katedrę MSG UEP. PTE objęło nad
nią patronat merytoryczny. Odbyła się w Poznaniu w czerwcu 2018 r.
X Środowiskowa Konferencja Doktorantów „Gospodarka. Technologia. Społeczeń‑
stwo”. Oddział był reprezentowany przez dr hab. Monikę Dobską, prof. nadzw. UEP –
członka Zarządu PTE Oddział w Poznaniu, która wygłosiła przemówienie podczas
uroczystości otwarcia wydarzenia. Konferencja miała miejsce we wrześniu 2018 roku
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Konferencja „Współczesne wyzwania w opiece zdrowotnej”. Organizowana przez
prof. Monikę Dobską, w Pałacu w Wąsowie, jako profesora UEP i przedstawiciela
PTE.
Wygłoszenie referatu przez przedstawiciela PTE dr Alicję Mikołajewicz‑Woźniak (UAM)
na „VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rachunkowości Finanse Teoria i Prak‑
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tyka” w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim pt. ICOS jako
alternatywa dla crowdfundingu.

Działalność wydawnicza
2018 roku przyniósł szereg publikacji Wydawnictwa PTE Oddziału w Poznaniu.
Kontynuowana była seria raportów zbierających dane i skrótowe analizy aktualnych
danych makroekonomicznych z kraju zatytułowanych „Obserwatorium Ekonomiczne”,
która ukazuje się jako internetowy, darmowy dodatek do „Przeglądu Ekonomicznego”.
Ich redaktorem naukowym od początku projektu jest prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz.
Ukazały się dwa nowe numery „OE”. Inicjatywa ta została też rozszerzona o książkowe
wydanie dotychczasowych raportów w zredagowanej formie pt. Obserwatorium Ekono‑
miczne PTE. Raporty o sytuacji społeczno‑ekonomicznej Polski nr 1. Sytuacja społeczno
‑gospodarcza Polski w 2017 roku.
Wydaliśmy także nr 17/2018 „Przeglądu Ekonomicznego” – czasopisma o charakte‑
rze naukowo‑popularyzatorskim, które ukazuje się w dzisiejszej formie, po wieloletniej
przerwie, od 2010 roku. Pismo nieodmiennie zajmuje się tematyką nauk ekonomicznych,
zarządzania czy historii myśli społecznej. Stanowi jednocześnie łamy do informowania
o aktualnych projektach Oddziału, jak też przypominania jego bogatej historii.
W ciągu roku wydaliśmy także książkę pt. W kręgu zainteresowań młodych ekonomi‑
stów pod red. dr hab. Barbary Borusiak, prof. nadzw. UEP i dr hab. Lilianny Nowak.

Działalność szkoleniowa
Oddział przeprowadził, na zlecenie Urzędu Miasta Poznania, dwa szkolenia podno‑
szące poziom wiedzy początkujących przedsiębiorców pt. „Prawo we własnej firmie –
zawieranie umów, odpowiedzialność zarządu, prawo autorskie i reklama” (15 osób) oraz
„Sprzedaż na rynkach zagranicznych, korzyści i ryzyka. Specyfika transakcji zagranicz‑
nych”. (15 os.).

Członkowie PTE Oddziału w Poznaniu
Liczebność członków Oddziału PTE w Poznaniu utrzymuje się od wielu lat na zbli‑
żonym poziomie. Zainteresowanie członkostwem pozostaje jednakże wysokie. W 2018
roku liczba członków Oddziału wzrosła o 11 osób.

Pozostała działalność
Oddział zakupił nieruchomość z przeznaczeniem na biuro i salę szkoleniową oraz
konferencyjną. Znajduje się on na I piętrze budynku przy ul. Piątkowskiej 122 w Pozna‑
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niu. Jest to obiekt w stanie deweloperskim, który w I półroczu 2019 r. będzie adoptowany
do celów Oddziału.
W sierpniu 2018 r. Oddział przeszedł kontrolę ZUS. W jej wyniku nie stwierdzono
nieprawidłowości.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Poznaniu
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela A
2017

2018

Konferencje

liczba
uczestnicy

1
50

a) 3
b) 80

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

–
–

2
30

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

3
50

1
–

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

2
150

4
280

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–

–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–

–

6

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

–

–

1

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2017

2018

1

Koła

1

1

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

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

–

–

5

Członkowie
		

243
–

254
–
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a) zwyczajni
b) wspierający
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16.

Oddział PTE w R adomiu

1. Konferencje naukowe
Informacja nt. II Międzynarodowej Konferencji: Banki spółdzielcze wobec wyzwań
współczesnego rynku. Strategie rynkowe banków spółdzielczych, zorganizowanej
22 maja 2018 r. w Radomiu, we współpracy z PTE Oddział Radom.
22 maja 2018 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja „Banki spółdziel‑
cze wobec wyzwań współczesnego rynku. Strategie rynkowe banków spółdzielczych”.
Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Bankowo‑
ści Uniwersytetu Technologiczno‑Humanistycznego w Radomiu i Katedrę Bankowo‑
ści i Finansów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy
z Południowo‑Mazowieckim Bankiem Spółdzielczym w Jedlińsku i Polskim Towarzystwem
Ekonomicznym Oddział w Radomiu. Miejscem obrad Konferencji była Aula Główna
UTH Radom, ul Chrobrego 31.
Zamysł zorganizowania cyklicznej Konferencji pojawił się jako wynik dyskusji, prowa‑
dzonej na temat bieżącej sytuacji rynkowej sektora bankowości spółdzielczej z udziałem
pracowników UTH Radom, KUL Jana Pawła II oraz Banku Spółdzielczego w Jedlińsku.
Należy przy tym podkreślić szczególną rolę Prezesa BS w Jedlińsku, dr. Krzysztofa Sa‑
durskiego, jako spiritus movens całego przedsięwzięcia. Skład zespołu organizacyjnego
określił charakter Konferencji. Stała się ona wartościowym, z punktu widzenia poznaw‑
czego i koncepcyjnego, forum wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami krajowych
ośrodków naukowych oraz praktykami bankowości spółdzielczej, posiadających czasami
kilkudziesięcioletnie doświadczenie pracy w sektorze.
Obrady drugiego wydania Konferencji toczyły się w ramach trzech sesji plenar‑
nych.
Sesja pierwsza, wprowadzająca objęła m.in. dyskusję nad: sytuacją banków spół‑
dzielczych w okresie przemian, znaczeniem informacji dla współczesnej bankowości
spółdzielczej, obszarami zastosowania biometrii dłoni w bankach spółdzielczych oraz
pozycją konkurencyjną banków spółdzielczych w polskim sektorze bankowym.
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W ramach drugiej sesji plenarnej dyskutowano m.in. na temat: nadzoru nad dzia‑
łalnością banków spółdzielczych, uwarunkowań rozwoju banków spółdzielczych i roli
bancassurance, identyfikacją czynników i uwarunkowań determinujących zmiany w mo‑
delu biznesowym banków spółdzielczych, centralizacją core’owych systemów IT banków
spółdzielczych w zrzeszeniach, a także na temat członkostwa w banku spółdzielczym
w prawie polskim i niemieckim.
W trzeciej sesji plenarnej dyskusja ogniskowała się na: analiza strategii funkcjonowania
wybranych banków spółdzielczych, roli biegłego rewidenta w zapewnieniu wiarygod‑
ności sprawozdania finansowego banku spółdzielczego, roli banków spółdzielczych jako
lokalnych centrów finansowych, statusie prawnym kryptowalut w Polsce i za granicą.
Artykuły naukowe, będące pokłosiem Konferencji zostaną wydane w Wydawnictwie
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oddział w Radomiu sfinansowało wydanie tych artykułów.
Program
II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu:
Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku. Strategie rynkowe
banków spółdzielczych (Cooperative banks towards challenges of contemporary
market. Market strategies of cooperative banks)
10.30–11.00
•
•
•

Część powitalna

dr hab. Jan L. Bednarczyk, prof. UTH – przewodniczący Konferencji,
dr Krzysztof Sadurski, prezes Zarządu PM BS w Jedlińsku – współprzewodniczący
Konferencji,
J.M. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – rektor Uniwersytetu Technologiczno
‑Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.

11.00 – 12.15

Sesja plenarna wprowadzająca

(prowadzenie: prof. dr hab. Marian Żukowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II w Lublinie)
• Michał Krakowiak, wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych –
Kilka refleksji nt. sytuacji banków spółdzielczych w okresie przemian,
• Jarosław Dąbrowski, prezes Zarządu SGB‑Bank SA w Poznaniu,
• Maciej Duszczyk, dyrektor Departamentu Rynku Bankowego BIK SA – Znaczenie
informacji dla współczesnej bankowości spółdzielczej,
• Adam Budziszewski – Novum eNBio – obszary zastosowania biometrii dłoni w ban‑
kach spółdzielczych,
• dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK w Kielcach – Pozycja konkurencyjna banków spół‑
dzielczych w polskim sektorze bankowym,
• dyskusja.
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12.15 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 13.45

I sesja plenarna

(prowadzenie: dr hab. Tadeusz Dyr, prof. UTH, prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Prawnych UTH w Radomiu)
• dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH, dr Dominik Sypniewski – Nadzór nad dzia‑
łalnością banków spółdzielczych,
• prof. dr hab. Kazimierz Ortyński, UTH w Radomiu – Uwarunkowania rozwoju i rola
bancassurance,
• dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG, dr Błażej Lepczyński,
• dr hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH – Identyfikacja czynników i uwarunkowań
determinujących zmiany w modelu biznesowym banków spółdzielczych,
• prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka‑Auleytner – Historia i założenia spółdzielczości
bankowej,
• dr hab. Anna Szelągowska, prof. SGH – Branch Banking w bankowości spółdzielczej
w Polsce,
• dr inż. Albert Sadowski – Centralizacja core’owych systemów IT Banków Spółdzielczych
w zrzeszeniach,
• dr Tomasz Orłowski, dr Karol Orłowski – Członkostwo w banku spółdzielczym w pra‑
wie polskim i niemieckim,
• dyskusja.
13.45 – 14.30

Lunch

14.30 – 15.45

II sesja plenarna

(prowadzenie: Dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK w Kielcach, Uniwersytet Jana Kocha‑
nowskiego w Kielcach)
• dr Ireneusz Pszczółka, dr Marzena Sobol – Analiza strategii funkcjonowania wybra‑
nych banków spółdzielczych,
• mgr Joanna Żukowska‑Kalita – Rola biegłego rewidenta w zapewnieniu wiarygodności
sprawozdania finansowego banku spółdzielczego,
• Katarzyna Falkowska, Julita Orłowska – Rola banków spółdzielczych na rynku finan‑
sowym w Polsce,
• mgr Marlena Krzosek – Bank spółdzielczy jako lokalne centrum finansowe,
• Damian Skowron – Status prawny kryptowalut w Polsce i za granicą,
• mgr Karol Sadurski – Wpływ innowacji technologicznych na przyszły model spółdziel‑
czości bankowej,
• dyskusja.
Zakończenie konferencji
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2. Odczyty
Prezes PTE o/Radom Prof. Jan Bednarczyk podczas spotkania członków oddziału
4 grudnia 2018 r. zaprezentował publikację naukową pt. Polityka stabilizacji cen a prze‑
ciwdziałanie recesji. Dylematy współczesnej makroekonomii.
Głównym celem książki jest weryfikacja ukształtowanego w latach 60. XX w. poglądu,
że niska inflacja (a właściwie jej brak) może stworzyć w gospodarce rynkowej opty‑
malne warunki dla długookresowego, stabilnego wzrostu gospodarczego przy pełnym
zatrudnieniu czynników produkcji (pełnym wykorzystaniu zasobów pracy).Pogląd ten
oznacza w praktyce, że kontrolując jedną tylko zmienną makroekonomiczną (wzrost
poziomu cen), można wyeliminować większość problemów, z którymi okresowo bo‑
rykają się gospodarki krajów uprzemysłowionych.Na podstawie tak zarysowanego celu
sformułowano tezę, że potencjał polityki bezpośredniego celu inflacyjnego, traktującej
utrzymywanie na niskim poziomie wskaźników inflacji jako głównego priorytetu po‑
lityki stabilizacyjnej, uległ wyczerpaniu i polityka ta powinna zostać zastąpiona przez
nowe rozwiązania wspierające ożywienie i przeciwdziałające stagnacji gospodarczej, przy
traktowaniu stabilizacji cen jako ważnego warunku uzupełniającego. Struktura pracy
została podporządkowana realizacji tak założonego celu.Po rozdziałach analitycznych,
będących próbą niezależnego i zarazem krytycznego spojrzenia na ekonomiczne skutki
pełnej stabilności cen oraz umiarkowanej inflacji, następują rozdziały będące weryfika‑
cją sposobów (strategii) reagowania współczesnych gospodarek na zjawiska inflacyjne
i wreszcie rozdziały wskazujące na inflację niespowalniającą wzrostu gospodarczego jako
alternatywną metodę analizy i formułowania polityki pieniężnej.
Książka jest przeznaczona dla studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych
oraz praktyków gospodarczych, a także każdego czytelnika zainteresowanego tematyką
ekonomii.

3. Inne
3.1. V II R adomski Międzyszkolny Konkurs R achunkowości
dla uczniów szkół średnich

5 kwietnia 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu
Technologiczno‑Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odbył się VII
Radomski Międzyszkolny Konkurs Rachunkowości dla Uczniów Szkół Średnich. Kon‑
kurs został zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „Faktura”,
działające pod kierunkiem dr Barbary Fiedoruk. Patronat honorowy nad konkursem
objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Radomiu oraz Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Radomiu.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Radomiu
Lp.

1

Wyszczególnienie

Tabela A
2017

2018

Konferencje

liczba
uczestnicy

3
190

1
200

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

2
20

–
–

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

–
–

1
12

3
(w tym 1
monografia,
2 numery
czasopisma)

1

–
–

–
–

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
– Konkurs z zakresu rachunkowości

1

1

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2017

2018

1

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

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

11

11

4

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

5

Członkowie
		

38
3

46
3

a) zwyczajni
b) wspierający
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17.

Oddział PTE w R zeszowie

I. Działalność statutowo‑organizacyjna, praca Zarządu
Oddziału
W 2018 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu (27 marca, 13 września oraz 22 paździer‑
nika), 4 posiedzenie Prezydium Zarządu oraz 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Do najważniejszych spraw będących przedmiotem posiedzeń Zarządu było:
• zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017,
• omówienie programu działania i planu finansowego na rok 2018,
• odbudowa współpracy z przedsiębiorstwami, uczelniami i samorządami Podkar‑
pacia,
• popularyzacja działalności PTE w regionalnych mediach,
• realizacja projektów finansowanych częściowo ze środków unijnych,
• przygotowanie projektów w celu pozyskiwanie funduszy unijnych,
• rozwiązanie problemów lokalowych Oddziału,
• rozwiązanie problemów finansowych związanych z koniecznością zapłacenia kilku‑
dziesięciu tysięcy złotych na rzecz ZUS z tytułu zakwestionowania przez ZUS umów
o dzieło dla wykładowców za okres 2011–2015,
• zgłoszenie do Sądu zmian w statucie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
• powołanie Komisji Archiwizacyjnej w celu uporządkowania dokumentacji Oddziału
zgromadzonej w okresie 55 lat,
• zatwierdzenie zmian w składzie Komisji Okręgowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicz‑
nej,
• przygotowania konferencji naukowej „100 lat aktywności podkarpackich przedsię‑
biorstw na rynkach zagranicznych”.
Na posiedzeniu Prezydium Zarządu omawiano bieżące sprawy związane z funkcjono‑
waniem Oddziału, pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich oraz poszukiwano
rozwiązania problemów lokalowych i finansowych Oddziału.
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Komisja Rewizyjna Oddziału odbyła 2 posiedzenia, przeprowadziła kontrolę sprawoz‑
dania finansowego za rok 2017 i wydała pozytywną opinię o nim Zarządowi Oddziału.
Stwierdziła zgodność z obowiązującym statutem i założonym planem działania.
Kolejny rok Zarząd Oddziału podejmował działania w celu pozyskania członków
wspierających. Niestety przedsiębiorstwa nie są zainteresowane tą formy współpracy.
W okresie sprawozdawczym Oddział liczył 74 członków zwyczajnych.

II. Działalność szkoleniowa
Rok 2018 był kolejnym trudnym okresem dla działalności szkoleniowej. Istotną ba‑
rierą dla rozwoju działalności szkoleniowej była ograniczona liczba dostępnych środków
z funduszy unijnych. Przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy są zainteresowani głównie szko‑
leniami finansowanymi ze środków europejskich. Mniejsze zainteresowanie szkoleniami
spowodowane jest słabą sytuacją finansową niektórych naszych stałych kontrahentów
zlecających regularne dokształcanie pracowników. Oddział podejmował intensywne
działania zmierzające do zwiększenia liczby szkoleń organizowanych na zasadzie zgłoszeń
indywidualnych słuchaczy.
W roku 2018 przygotowano i zaoferowano dwa szkolenia z zakresu: „Kasjer walutowo
‑złotowy”. Niestety na szkolenia nie zgłosiła się odpowiednia ilość chętnych.
W 2018 r. Oddział kontynuował współpracę partnerską z firmą Team Activ w pro‑
jekcie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego. W czerwcu
2018 r. zakończono szkolenie dla 60 osób w zakresie nauki jęz. angielskiego. Projekt
został rozliczony w grudniu 2018 r.
Od lutego 2018 r. do lipca 2018 r. Oddział PTE uczestniczył jako partner lokalny
w realizacji projektu „Czas na staż”, którego celem było zapoznanie studentów Politechniki
Rzeszowskiej z trzech kierunków studiów z zasadami odbywania praktyk w przedsię‑
biorstwach i bankach. Oddział PTE zorganizował 10 warsztatów stażowych w 2 bankach
oraz w 3 przedsiębiorstwach z udziałem kilkudziesięciu studentów oraz 1 sesję regionalna
z udziałem m.in. uczniów Liceum Ekonomicznego w Rzeszowie.
25.10.2018 r. Oddział Wojewódzki PTE w Rzeszowie zorganizował konferencję „100 lat
aktywności podkarpackich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych”. W konferencji,
która odbyła się w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole
Wyższej przy ul. Cegielnianej 14 w Rzeszowie wzięło udział 80 uczniów szkół średnich
z terenu woj. podkarpackiego uczestników XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
oraz kilkudziesięciu studentów. Informacje o konferencji ukazały się w podkarpackich
mediach, m.in.: https://nowiny24.pl › Strefa Biznesu › Firma. Jak firmy z Podkarpacia
zdobywają światowe rynki. Konferencja 100...
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III. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej, praca z młodzieżą
Główną formą popularyzowania wiedzy ekonomicznej jest organizowanie Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej. Wiosną roku 2018 zakończona została XXXI Olimpiada, w której
udział wzięło 340 uczniów z 37 szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego.
W zawodach okręgowych wzięło udział 36 uczniów z 16 szkół. Do zawodów centralnych
zakwalifikowali się 2 uczniów. W kwietniu 2018 r., w sali Sejmiku Województwa Podkar‑
packiego, odbyło się uroczyste podsumowanie XXXI Olimpiady połączone z wręczeniem
nagród dla uczniów i ich opiekunów. Nagrody ufundowali: Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego oraz Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie.
Informacje o wydarzeniu znalazły się w mediach regionalnych.
We wrześniu rozpoczęto przygotowania do kolejnej XXXII OWE przebiegającej pod
hasłem: „Gospodarka światowa. Wolny handel czy protekcjonizm”. W zawodach szkol‑
nych, które odbyły się w listopadzie 2018 r. udział wzięło 320 uczniów z 38 podkarpackich
szkół. Do zawodów okręgowych Jury zakwalifikowało 39 osób z 16 szkół.
11 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie odbyła się XXVII Sesja
Popularnonaukowa Młodych Ekonomistów. Gościem specjalnym była dr hab. prof. SGH
Agnieszka Domańska. Sesja to ważny element edukacji ekonomicznej wśród młodzieży
i stanowi bardzo istotny czynnik w procesie przygotowania uczniów do zawodów okrę‑
gowych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
W 2018 r. prowadzono działalność promocyjną i popularyzatorską w mediach. Prezes
Oddziału uczestniczył m.in. w kilkunastu dyskusjach radiowych, TV oraz komentarzach
prasowych.

IV. Konferencje i seminaria
W roku 2018 Oddział był współorganizatorem dwóch konferencji z udziałem przed‑
siębiorców, samorządowców, władz wojewódzkich oraz mediów: „Największe podkar‑
packie przedsiębiorstwa w roku 2017 r.” oraz „Aktywna Gmina Podkarpacia”. Miejscem
konferencji było Centrum Wystawienniczo‑Kongresowe w Jasionce oraz Sala Kolumnowa
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Celem konferencji była próba
analizy bieżących zmian jakie dokonywały się w ostatnim okresie w podkarpackich
przedsiębiorstwach i samorządach. W konferencji wzięło udział 240 osób; przedstawiciele
podkarpackich przedsiębiorstw, uczelni, samorządów oraz studenci. Więcej informacji
na stronie: www.nowiny24.pl/strefa‑biznesu/zlota‑setka.
W 2018 r. prezes Oddziału uczestniczył w kilku regionalnych konferencjach z oka‑
zji 100‑lecia Niepodległej. Podczas konferencji z okazji 80‑lecia rozpoczęcia budowy
Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej w Boguchwale Prezes Zarządu PTE Oddział
Wojewódzki w Rzeszowie otrzymał Złotą Odznakę Przedsiębiorstwa Zapel w Boguchwale
za wieloletnią współpracę.
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V. Sytuacja finansowa
Jesienią 2016 r. w związku z rezygnacją najemcy z wynajmu lokalu PTE gwałtownemu
pogorszeniu uległa sytuacja finansowa Oddziału. We wrześniu 2016 r. zostały rozwią‑
zane umowy o pracę z 2 zatrudnionymi na 1/2 etatu pracownikami. W lutym 2017 r.
Oddział powrócił do własnego, częściowo odnowionego, lokalu przy ulicy Hetmańskiej
15. W okresie styczeń‑czerwiec 2017 r. Oddział nie zatrudniał pracowników. Od 1 lipca
2017 r. Oddział zatrudnił na 1/2 etatu panią Lidię Sacha. W 2018 r. sytuacja finansowa
Oddziału uległa drastycznemu pogorszeniu ze względu na konieczność zapłacenia, w wy‑
niki kontroli przeprowadzonej przez ZUS, na rzecz ZUS‑u składek za okres 2011–2015
z powodu przekwalifikowania przez ZUS umów o dzieło na umowy zlecenia. Koszt
tej operacji dla Oddziału to około 30 tysięcy złotych. Naliczone kwoty zostały pokryte
w grudniu 2018 r. przez Oddział m.in. z zaliczki na sprzedaż lokalu. W rezultacie Oddział
po raz pierwszy od kilku lat zanotował wysoką stratę spowodowaną nową interpretacją
umów o działo przez ZUS oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Przeprowadzona kilka lat
wcześniej przez ZUS kontrola działalności Oddziału PTE nie negowała tego typu umów
o dzieło, których beneficjentami byli m
 .in. pracownicy ZUS Oddział w Rzeszowie.

VI. Sytuacja lokalowa
W związku z bardzo wysokimi kosztami utrzymania lokalu oraz jego tragicznym
stanem (m.in. 30 nieszczelnych okien z lat 70., fatalny stan urządzeń sanitarnych), Zarząd
Oddziału przyjął w 2017 r. uchwałę zobowiązującą Prezydium Zarządu do zamiany lokalu
na mniejszy lub sprzedaży lokalu i zakupie lokalu mniejszego. W 2018 r. przedstawiciele
Prezydium Zarządu Oddziału spotkali się 4‑krotnie z prezydentem (członkiem PTE od
2002 r.), wiceprezydentem Rzeszowa oraz dyrekcją Biura Gospodarki Mieniem Miasta
Rzeszowa w celu rozwiązania problemów lokalowych Oddziału PTE w Rzeszowie. Po‑
mimo wstępnych, korzystnych dla Oddziału PTE uchwał Rady Miasta o zamianie lokalu
Oddziału PTE o pow. 183 m2 na lokal będący własnością Miasta Rzeszowa o pow. 70 m2
z dopłatą na rzecz Oddziału PTE oraz uzgodnień z września 2018 r., w październiku
2018 r. Prezydent Rzeszowa zmienił nagle uzgodnione warunki zamiany. Zamiast 260
tysięcy złotych z tytułu nadwyżki w powierzchni lokalu Oddziału PTE nad lokalem miasta
Prezydent zaproponował zamianę pod warunkiem dopłaty przez Oddział PTE kwoty 29
tysięcy złotych powołując się na nagle zmieniony operatyw szacunkowy, według którego
lokal Oddziału PTE o pow. 183 m2 został wyceniony na 360 tysięcy złotych a lokal miasta
o pow. 70 m2 na 490 tysięcy złotych. Od początku negocjacji dotyczących zamiany lokali
(tj. od marca 2017 r) do października 2018 r. Oddział PTE ponosił bardzo wysokie koszty
utrzymania lokalu (około 1500 złotych miesięcznie). Działania władz Miasta Rzeszowa
naraziły na straty finansowe Oddział PTE w Rzeszowie.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Rzeszowie
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela A
2018

2017

3
260

2
220

Konferencje

liczba
uczestnicy

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

17
175

7
110

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

3
60

2
70

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

4
10

4
12

4

Ekspertyzy

liczba

1

1

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

6

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

1

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

1

Koła

2

Kluby

3

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

4

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

5

Członkowie
		

94

a) zwyczajni
b) wspierający

Tabela B
2018

2017

–

3
nie

74
–

75
–

18. Oddział PTE w Szczecinie

18.

Oddział PTE w Szczecinie

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Szczecinie prowadzona była zgodnie
z celami wyznaczonymi przez Statut Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie w roku 2018 działał
w dotychczasowym składzie osobowym Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Do dnia 30 września 2018 r. Oddział kontynuował współpracę z Wydziałem Zarzą‑
dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Z dniem 1.10.2018 r. nastąpiła
zmiana siedziby Oddziału, która mieści się w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego na
Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, dzięki temu korzysta ze wsparcia Dziekana
i pracowników, w ramach których organizowane były konferencje i zebrania naukowe
oraz spotkania związane z propagowaniem edukacji ekonomicznej wśród praktyków
gospodarczych, młodzieży akademickiej i szkolnej. Zmiana siedziby ma duże znaczenie
w ponoszeniu kosztów za wynajem lokalu na prowadzenie działalności Oddziału.

1. Konferencje
W 2018 roku Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie był
współorganizatorem następujących konferencji naukowych:

1.1. X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„M arketing turystyczny”
Wspólnie z Instytutem Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizo‑
wana była X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Marketing turystyczny”, która odbyła
się w dniach 28–29 maja 2018 r. w Międzyzdrojach. Problematyka „marketingu tury‑
stycznego” stanowi niezwykle ważny obszar zagadnień związanych z funkcjonowaniem
gospodarki turystycznej. Rozwój rynku usług turystycznych, zarówno od strony podaży
(zróżnicowana oferta, silna konkurencja), jak i popyt (rosnące wymagania konsumentów,
nowe wzorce konsumpcji) wymusza na podmiotach tego rynku podejmowanie działań
marketingowych. Dotyczy to zarówno bezpośrednich dostawców usług, tj. przedsię‑
biorców turystycznych, jak i destylacji turystycznych – oferujących obszarowy produkt
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turystyczny. Celem konferencji było przybliżenie problematyki marketingu turystycznego,
w tym zwłaszcza zagadnień dotyczących:
• marketing mix – instrumentów wewnętrznych, tworzących plan marketingowy
przedsiębiorstwa turystycznego,
• otoczenia – zewnętrznych możliwości i zagrożeń (takich jak: wymagania konsumenta,
zachowania konkurentów, polityka społeczno‑gospodarcza),
• procesu dostosowania – strategicznych decyzji, w wyniku których koncepcja mar‑
ketingu mix i polityka wewnętrzna firmy zostają odpowiednio dostosowane do sił
rynkowych. Wydarzenie było doskonałą okazja do wymiany doświadczeń i opinii
uczestników reprezentujących środowiska naukowe, samorządowe i biznesowe.
Istotnym celem konferencji było pogłębienie współpracy naukowej, badawczej oraz
dydaktycznej w środowisku ekonomistów, reprezentujących wszystkie dyscypliny
nauk ekonomicznych (zwłaszcza ekonomię oraz nauki o zarządzaniu).

1.2. „Narodowy Bank Polski jako bank centralny państwa: historia,
gospodarka społeczeństwo”
Konferencja „Narodowy Bank Polski jako bank centralny państwa: historia, gospo‑
darka społeczeństwo” organizowana była przez Oddział Okręgowy NBP w Szczecinie,
przy współpracy Oddziału PTE w Szczecinie. Celem konferencji było przedstawienie
szczególnej roli Narodowego Banku Polskiego jako banku centralnego państwa oraz
wyjaśnienie jego wpływu na gospodarkę, rynki finansowe i społeczeństwo – w ujęciu
historycznym i współcześnie. Na konferencję została zaproszona Prezes Zarządu Krajo‑
wego PTE – prof. Elżbieta Mączyńska. Koordynatorem zaproszenia ze strony Oddziału
PTE był Prezes – prof. dr hab. Aleksander Panasiuk. Konferencja odbyła się w Szcze‑
cinie 22 maja 2018 r. w Hotelu Radisson. Na konferencję zostały zaproszone głównie
firmy współpracujące z Oddziałem w ramach badań ankietowych NBP oraz klientów
budżetowych posiadających rachunki w Oddziale NBP, a także naukowców z wydziałów
ekonomicznych i prawa szczecińskich uczelni, przedstawicieli samorządu i NGO. Kon‑
ferencja miała możliwość przybliżenia odbiorcom czym jest polityka pieniężna, jak jest
prowadzona i dlaczego jest ważna zarówno dla gospodarki, jak i obywateli. Konferencja
miała za zadanie zwrócenie uwagi na zadania Rady Polityki Pieniężnej jako niezależnego
organu NBP decydującego o strategii i realizacji prowadzonej polityki pieniężnej. Dobrą
okazją było przypadające na 2018 rok 20‑lecie istnienia RPP. Została uwypuklona szcze‑
gólna rola jaką pełni analiza danych ekonomicznych, tworzenie i wykorzystywanie modeli
i prognoz w procesie decyzyjnym banku centralnego. W ramach wystąpień omówione
zostały wpływy społecznego zaufania do władzy monetarnej. Spotkanie pozwoliło wy‑
jaśnić jak istotne jest zaufanie społeczne i wiarygodność NBP. W przesłanie Konferencji
wpisano również społeczne aspekty działalności NBP – prowadzenie misji edukacji
ekonomicznej Polaków, jak również polityki informacyjnej NBP, które wspierają główny
cel działania NBP, a w głębszym sensie są formą kształtowania kapitału społecznego,
niezbędnego dla pomyślności społeczeństwa i gospodarki.
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1.3. „Fundusze europejskie w regionach. Dotychczasowe
doświadczenia i wyzwania”
II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Fundusze europejskie w regionach.
Dotychczasowe doświadczenia i wyzwania” organizowana była przez Katedrę Finansów
Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która odbyła się 21 listopada
2018 r. Pozytywne doświadczenie z I edycji konferencji „Fundusze Europejskie w regio‑
nach. Bariery i wyzwania współczesności w warunkach zrównoważonego rozwoju”, która
odbyła się w Szczecinie w dniach 21 i 22 listopada 2017 r., skłoniły do kontynuacji tej
inicjatywy. Cel konferencji jakim była prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów
i doświadczeń w zakresie funkcjonowania funduszów Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG) w regionach w Polsce, został osiągnięty.
1.4. „Zmiany na rynku racy – perspektywa pracodawcy i pracownika”
Oddział PTE W Szczecinie objął honorowym patronatem Konferencję Naukową
„Zmiany na rynku racy – perspektywa pracodawcy i pracownika” organizowaną przez
Akademię Pomorską w Słupsku Katedrę Zarządzania Wydział Nauk o Zarządzaniu
i Bezpieczeństwie, która odbyła się 14 września 2018 r. w Akademii Pomorskiej w Słup‑
sku. Założenia konferencji rynek pracy przekształca się z rynku pracodawcy w rynek
pracownika. Zjawisko to jest nowe, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, ma
charakter rozwojowy i determinuje problemy firm w pozyskaniu i utrzymaniu kapitału
ludzkiego, zapewniającego im konkurencyjność. Jest ono wynikiem szeregu uwarunkowań
społeczno‑ekonomicznych i organizacyjnych oraz rodzi wiele problemów. Zachodzące
współcześnie, istotne przekształcenia w obszarze stosunków pracy, automatyzacji i cy‑
fryzacji procesów wytwórczych, modeli karier zawodowych, redefinicji wartości organi‑
zacyjnych – to tylko wybrane przesłanki dalszych zmian rynku pracy. Celem naukowym
konferencji były: analiza skutków zmian na rynku pracy dla pracowników i pracodawców,
promocja nowoczesnych strategii metod zarządzania zasobami ludzkimi w gospodarce
4.0, facylitacja dialogu pracodawców i pracowników w zmieniającej rzeczywistości się
rynku pracy i globalizacji.

2. Odczyty i prelekcje
9 stycznia 2018 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szcze‑
cińskiego odbył się wykład gościnny połączony z dyskusją nt. „Turystyka w przyszłości?
Przyszłość w turystyce? (na przykładzie Pomorza Zachodniego i Holandii). Prelegentem
podczas wykładu był Stanisław Pilip – doświadczony pilot wycieczek, założyciel i Prezes
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników. Organizatorem wykładu
był Oddział PTE w Szczecinie wraz z Oddziałem Szczecińskim Polskiego Towarzystwa
Geograficznego, które w roku 2018 obchodziło 100‑lecie swojej działalności. W spotkaniu
wzięło udział 43 słuchaczy m.in. wykładowców akademickich, studentów oraz członków
i sympatyków, zarówno PTE, jak i PTG.
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3. Targi Turystyczne w Berlinie
Oddział PTE w Szczecinie wraz z Katedrą Zarządzania Turystyką Wydziału Zarzą‑
dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizował dla 16 studentów
na kierunku Turystyka i Rekreacja wyjazd na Targi Turystyczne w Berlinie 10 marca
2018 r. Jest to jedna z najważniejszych na świecie impreza branży turystycznej, w której
biorą udział eksperci i profesjonaliści z firm hotelowych. Organizacji turystycznych,
touroperatorów, biur podróży, firm transportowych, portali internetowych, dostawców
systemów i wielu innych. Osoby prywatne mogą spotkać ludzi z całego świata i uzyskać
porady na temat planowania urlopów czy wakacji (często rezerwacji można dokonać
bezpośrednio na targach).

4. Projekty
Akcja O
 WES – podaj dalej
Akcja realizowana jest przez Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Fundację Inicjatyw
Gospodarczych KOMES prowadzących OWES dla regionu szczecińskiego w ramach
projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośro‑
dek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” (zwanego dalej OWES
Szczecin) dofinansowanego ze środków RPO WZ 2014–2020. Akcja skierowana jest
do podmiotów ekonomii społecznej, m.in. stowarzyszeń. Celem Akcji jest pobudzenie
podmiotów ekonomii społecznej do przekazania impulsu współpracy zaprzyjaźnionym
organizacjom poprzez zaproszenie ich do OWES Szczecin, co pozytywnie wpłynie na
aktywność środowiska lokalnego i rozwój organizacji z regionu szczecińskiego. W ramach
prowadzonej Akcji otrzymaliśmy pakiet usług marketingowych o wartości 900 zł.

5. Propagowanie wiedzy ekonomicznej
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne od 1987 r. przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem
Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży: pobudzanie i rozwijanie zainteresowań
problematyką społeczno‑ekonomiczną oraz kierunkami rozwoju Polski na tle gospodarki
światowej, propagowanie kultury ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania,
upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej oraz wspieranie rozwoju najbar‑
dziej utalentowanej młodzieży zachęta do podejmowania studiów wyższych. Zawody
organizowane są trzystopniowo:
• I etap: zawody szkolne dla wszystkich zgłoszonych szkół,
• II etap: zawody okręgowe dla wyłonionych kilkudziesięciu osób z danego okręgu,
• III etap: zawody centralne dla finalistów – 100 uczestników z całej Polski, z całej
Polski, którzy osiągnęli najlepsze noty.
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12 stycznia 2018 roku, na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersy‑
tetu Szczecińskiego odbył się II etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Z 38 osób
uprawnionych do udziału w zawodach okręgowych wzięło udział 37 uczniów z 11 szkół
ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Uczniowie reprezentowali
szkoły ze Szczecina, Koszalina, Gryfic, Kołobrzegu i Stargardu. Inauguracja zawodów
okręgowych XXXI OWE rozpoczęła się o godz. 10.30. Uczestników zawodów i opieku‑
nów przywitał przewodniczący – prof. dr hab. Aleksander Panasiuk. W czasie zawodów
odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Towarzystwa z opiekunami uczestników
Olimpiady. Omówiono szereg spraw związanych z dotychczasowym przebiegiem Olim‑
piady w regionie. Wyrażono podziękowania opiekunom – nauczycielom, którzy od lat
wspomagają organizację Olimpiady w szkołach oraz przygotowują swoich uczniów do
uczestnictwa.
Komitet Okręgowy OWE w Szczecinie przewidział dla uczniów i opiekunów poczę‑
stunek. Na potrzeby zawodów otrzymaliśmy bezpłatnie od Piekarni‑Cukierni ASPROD
pączki. Dla każdego z uczniów i opiekunów przygotowano upominki: długopisy, teczki
oraz publikację przekazaną przez Komitet Główny OWE. Do zawodów centralnych
(III stopnia) XXXI zostało zakwalifikowanych 4 uczniów z okręgu szczecińskiego, którzy
byli reprezentantami XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.
W roku szkolnym 2018/2019 odbywa się już XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicz‑
nej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka światowa – wolny handel czy
protekcjonizm?” Honorowy patronat nad XXXII Olimpiadą objął Prezesa Narodowego
Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński. 7 listopada 2018 r. odbyły się zawody
I stopnia (szkolne) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do zawodów I stopnia
(szkolnych) zgasiło się 428 uczniów z 23 szkół województwa. Do I etapu (zawody szkolne)
przystąpiło 323 uczniów. Do zawodów II stopnia (okręgowych) zakwalifikowało się 34
uczniów z 8 szkół województwa: 3 szkoły ze Szczecina, 2 szkoły z Koszalina, 2 szkoły
z Kołobrzegu i 1 szkoła ze Złocieńca.

6. Działalność władz Oddziału
20 listopada 2018 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału PTE
w Szczecinie z okazji 70‑lecia powstania Oddziału. Miejscem spotkania była pierwsza
siedziba Oddziału przy ulicy Wielkopolskiej 19 w Szczecinie. Obecna „Willa Ogrody”
pełniła przez wiele lat funkcję Klubu Naukowca szczecińskiego środowiska naukowego.
W uroczystym spotkaniu wzięli udział obecni i dawni członkowie PTE, władze Oddziału
oraz goście specjalni, w tym: Sekretarz Generalna PTE – prof. dr hab. Beata Majecka,
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr hab. Edward Włodarczyk, skarbnik
miasta Szczecin – Stanisław Lipiński, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Szczeci‑
nie – Marta Matraszek. Środowisko naukowe reprezentowali pracownicy m.in.: Uniwer‑
sytetu Szczecińskiego – Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
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w Szczecinie – Wydziału Ekonomicznego, Akademii Morskiej w Szczecinie – Wydziału
Inżynieryjno‑Ekonomicznego Transportu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Wy‑
działu Ekonomicznego w Szczecinie. Prezes Oddziału prof. dr hab. Aleksander Panasiuk
przedstawił zarys historii Oddziału, sylwetki naukowe byłych prezesów (m.in. prof. Józefa
Rutkowskiego, prof. Waldemara Grzywacza i prof. Adama Szewczuka) oraz informacje
o bieżącej działalności Oddziału. Prof. Beata Majecka wręczyła prezesowi Oddziału listy
gratulacyjne od Zarządu Krajowego PTE oraz od Zarządu Oddziału PTE w Gdańsku.
Uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch wystąpień merytorycznych: prof. dr hab. Sta‑
nisława Flejterskiego (z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu), nt. „Ekonomia 2018 –
„bezdroże czy rozdroże” oraz prof. dr hab. Magdaleny Zioło (z Wydziału Nauk Ekono‑
micznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego) i prof. dr hab. Piotra Niedzielskiego
(z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego) nt. „Wkład
ekonomistów w kształtowanie i umiędzynarodowienie Akademickiego Szczecina”. Na or‑
ganizację uroczystości Jubileuszu otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta Szczecin
w wysokości 3000,00 zł.
W roku 2018 odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Oddziału w dniach: 13 marca,
26 czerwca oraz dodatkowo uroczyste posiedzenie z okazji 70‑lecia powstania Oddziału,
1 posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału oraz 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Oddziału podjął następujące uchwały:
• uchwała z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczaj‑
nych,
• uchwała z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie za rok
2017,
• uchwała z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczaj‑
nych.
Komisja Rewizyjna 20 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności Oddziału oraz rocznego spra‑
wozdania finansowego za rok 2017.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Szczecinie
Lp.

2017

2018

Konferencje

liczba
uczestnicy

2
162

4
265

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

2
107

–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

1
40

1
43

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–
–

–
–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
– Targi Turystyczne w Berlinie

–

16

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2017

2018

1

Koła

1

1

2

Kluby

–

–

3

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

tak

tak

4

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

–

5

Członkowie
		

74
–

a) zwyczajni
b) wspierający

80
–
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19.

Oddział PTE w Toruniu

W okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku działalność Oddziału była
kierowana przez Zarząd w składzie:
1. dr Adam P. Balcerzak – prezes Zarządu,
2. dr hab. Michał Moszyński – wiceprezes Zarządu,
3. dr Ilona Pietryka – wiceprezes Zarządu,
4. dr Iwona Salejko‑Szyszczak – sekretarz Oddziału,
5. mgr Magdalena Kuczmarska,
6. dr Michał Bernard Pietrzak.

1. Działalność statutowa
W okresie sprawozdawczym działalność statutowa koncentrowała się na popula‑
ryzacji wiedzy ekonomicznej wśród studentów studiów licencjackich, magisterskich
i doktoranckich na terenie Torunia.
W roku 2018 roku Oddział kontynuował bliską współpracę z Instytutem Badań Go‑
spodarczych oraz realizował swoje działania statutowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który stanowił w tym okresie główne
zaplecze naukowe dla realizacji wydarzeń merytorycznych.
Głównym celem działań Oddziału w Toruniu było wspieranie rozwoju naukowego
środowiska toruńskich pracowników naukowych oraz studentów studiów wszystkich
szczebli.

1.1. Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
1.1.1. Wykłady otwarte, dyskusje naukowe i seminaria

23.11.2018 r. Oddział wspólnie z Fundacją im. Konrada Adenauera oraz Instytutem
Badań Gospodarczych współorganizował Seminarium Kopernikańskie Społeczna Gospo‑
darka Rynkowa. W wydarzeniu tym uczestniczyło 150 słuchaczy. Zarejestrowani uczestnicy
spotkania otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Głównymi prelegentami seminarium byli
prof. Piotr Pysz oraz prof. Elżbieta Mączyńska oraz dr hab. Michał Moszyński.
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•

Profesor Pysz od lat 80. mieszka i pracuje naukowo w Niemczech, jednak pozostaje ak‑
tywny w polskim środowisku akademickim. W latach 80. współpracował z tzw. grupą
Balcerowicza, która opracowywała plany transformacji polskiej gospodarki. Znany
jest w wielu publikacji poświęconych problematyce ordoliberalizmu i Społecznej
Gospodarki Rynkowej (SGR), w tym najczęściej cytowanej swojej monografii Spo‑
łeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, wydanej
przez PWN w 2008 r. Przez 25 lat propagował ideę SGR wśród polskich naukowców,
prowadząc wraz z prof. E. Mączyńską seminaria we Vlotho, dzięki czemu bardzo
wielu przedstawicieli polskiej nauki miało możliwość zapoznania się z koncepcją
i polityką SGR. Seminarium od 2017 r. jest kontynuowane przy wsparciu Fundacji
Adenauera w Ełku.
• Profesor Elżbieta Mączyńska, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, jest
autorką lub redaktorką ok. 200 publikacji z zakresu analizy ekonomicznej, finansów
i wyceny przedsiębiorstw oraz z zakresu systemów gospodarczych i strategii rozwoju
społeczno‑gospodarczego. Pełni funkcje, m.in. członka Rady Naukowej Instytutu Nauk
Ekonomicznych PAN oraz Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, a od
2005 r. – Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Przewodniczy Komitetowi
Gospodarczemu Myśli Strategicznej przy ministrze gospodarki.
• Dr hab. M. Moszyński jest pracownikiem naukowo‑dydaktycznym WNEiZ UMK
w Toruniu, a od 2007 r. działa w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w To‑
runiu. W pracy naukowej koncentruje się wokół problematyki gospodarki niemieckiej,
ordoliberalizmu, rynku pracy i ekonomii instytucjonalnej. Jego ostatnia monografia
z 2016 roku pt. Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej – perspektywa rynku
pracy poświęcona jest ewolucji niemieckiego modelu gospodarczego.
Program wydarzenia obejmował trzy prelekcje po ok. 20–30 minut, każdorazowo
zakończone pytaniami i dyskusją. Pierwszy prelegent, prof. Pysz zaprezentował genezę
idei SGR oraz jej podstawy intelektualne. Profesor Mączyńska swoją prezentację poświę‑
ciła współczesnym problemom światowej gospodarki, cechującej się m.in. głębokimi
nierównowagami i asymetriami. Konkluzja prezentacji prowadziła do wniosku, iż SGR
stanowi ciekawą i funkcjonalną alternatywę dla modeli gospodarczych opartych np. na
neoliberalizmie w wersji chicagowskiej. Trzecie wystąpienie dotyczyło – zgodnie z za‑
sadą „od ogółu do szczegółu” – bardziej konkretnego porównania realizacji koncepcji
SGR w praktyce polskiej i niemieckiej. Prelegent, dr hab. Michał Moszyński, przyjął dla
analizy perspektywę rynku pracy, która wydaje się być szczególnie miarodajna przy tego
typu badaniach.
1.1.2. Toruńska edycja Konkurs Wiedzy Biznesowej – K arierosfera

W roku 2018 członkowie Koła Uczelnianego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytutu Badań Gospo‑
darczych po raz jedenasty organizowali toruńską edycję Konkurs Wiedzy Biznesowej – Ka‑
rierosfera. Celem konkursu jest wyłonienie najzdolniejszych studentów oraz promowanie
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ich najlepszym firmom w kraju i za granicą. Głównym pomysłodawcą i ogólnopolskim
organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z Wrocławia. Udział
Uczelnianego Koła PTE polegał na koordynowaniu przebiegu pierwszego i drugiego
etapu konkursu na terenie Torunia.
W roku 2018 r koordynatorami Karierosfery byli członkowie Uczelnianego Koła
PTE Sekcji Studenckiej Maria Wróblewska oraz Adam Pogorzelski. Pomocy w przygo‑
towaniach udzielili członkowie PTE, m.in. Klaudia Jóźwik, Natalia Dudkiewicz, Marcin
Sadowski, Piotr Sawicki, Justyna Sztobska, Kamila Dominiak, Waldemar Jachimowicz,
Karolina Makowska, Małgorzata Niewiadomska, Paulina Piórkowska.
W I etapie konkursu wzięło łącznie udział 287 studentów. Do II etapu zostało zakwa‑
lifikowanych 160 uczestników, z których wyłoniono 7 finalistów. Zwycięzcą dziedziny
Financial Markets został Mateusz Żukowski. W konkurencji Business Intelligence drugie
miejsce zajęła Anna Forney.
W ramach lokalnej promocji Konkursu przeprowadzone zostały dwa szkolenia pt. „Nie
odkładaj życia na później – praktycznie o prokrastynacji” oraz „Prawne i finansowe
zagrożenia w biznesie i życiu prywatnym”.
Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi: Rektora UMK oraz Prezydenta
Miasta Torunia. Wśród partnerów lokalnych znaleźli się m.in.: Radio Eska, Gazeta Po‑
morska, Gato, Wydawnictwo Naukowe UMK.
Podczas Gali Finałowej we Wrocławiu koordynatorom z Torunia przyznano drugie
miejsce w Konkursie Ambasadorów.
1.1.3. Współorganizacja konkursu – Progress Accounting Competition.
Ogólnopolskiego konkursu z rachunkowości

W roku 2018 Oddział – Sekcja Studencka po raz trzeci współorganizował ogólnopol‑
ski konkurs z rachunkowości Progress Accounting Competition, który został stworzony
przez Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości Progres na Uniwersytecie
Łódzkim.
Progress Accounting Competition jest konkursem z rachunkowości organizowanym
przez studentów i z myślą o nich. Organizacja SKN Progress wychodzi naprzeciw potrze‑
bom studentów organizując przedsięwzięcie, w którym studenci mają możliwość zarówno
bezpośredniego kontaktu z wymarzonym pracodawcą, jak również pokazania się przed
nim z jak najlepszej strony. Głównym założeniem projektu jest pobudzenie i rozwijanie
wśród młodych ludzi zainteresowań problematyką współczesnej rachunkowości oraz
popularyzacja zawodów związanych z tą dziedziną.
Progress Accounting Competition to konkurs drużynowy składający się z czterech
etapów. Pierwsze trzy etapy odbyły się drogą elektroniczną. Etapem pierwszym była re‑
jestracja uczestników na stronie internetowej konkursu www.pac.progress.org.pl. Kolejny
etap stanowił test z wiedzy merytorycznej przygotowany przez firmę Ernst & Young.
Do trzeciej części konkursu zakwalifikowało się 85% drużyn z największą ilością punk‑
tów z poprzedniego etapu. Etap ten polegał na rozwiązaniu jednego rozbudowanego
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zadania – z kilkoma pytaniami ułożonego przez firmę BPP Professional Education.
W ostatnim, IV etapie, który miał miejsce na Wydziale Ekonomiczno‑Socjologicznym
Uniwersytetu Łódzkiego, Finaliści rozwiązywali case study przygotowane przez Partnerów
Głównych projektu. Koordynatorem konkursu w Toruniu był Michał Nowobilski.
1.1.4. Warsztaty z pisania artykułów – rozpoczęte w grudniu 2017

W 2018 r. kontynuowany był cykl warsztatów naukowych adresowany do studentów
pt. Jak napisać artykuł naukowy? W roku 2018 odbyło się jedno spotkanie warsztatowe
12 marca. Warsztaty były prowadzone przez dr hab. Michała Moszyńskiego (redaktora
naczelnego czasopisma „Oeconomia Copernicana”) i dr Ilonę Pietrykę (redaktora na‑
czelnego czasopisma „Catallaxy”, z‑cę redaktora naczelnego czasopism „Equilibrium.
Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” oraz „Oeconomia Copernicana|,
wiceredaktora czasopisma „Ekonomia i Prawo. Economics and Law”). Dzięki warsztatom
studenci uzyskali następujące kompetencje: znajomość zasad redakcyjnych i stylistycz‑
nych związanych z publikacją artykułów; umiejętność przygotowania wyników badania
zgodnych ze standardami APA; umiejętność planowania badań z zakresu ekonomii;
umiejętność doboru literatury, narzędzi i metod do wybranego tematu; umiejętność
analizy uzyskanych wyników. Ukoronowaniem było napisanie artykułu naukowego
opublikowanego w piśmie, na podstawie czego uczestnicy uzyskiwali certyfikat ukoń‑
czenia warsztatów.

1.2. Konferencje naukowe – organizacja, partnerstwo i patronaty
20 kwietnia 2018 r. Oddział, wspólnie z Instytutem Badań Gospodarczych, zorga‑
nizował na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK VII Ogólnopolską Stu‑
dencką Konferencję Naukową pt. Problemy Gospodarki Światowej. Współorganizatorami
konferencji byli także pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Głównym celem konferencji jest stworzenie
możliwości dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktorskich zdobycia
pierwszych doświadczeń związanych z prezentacjami prac naukowych oraz przygoto‑
waniem recenzowanych publikacji naukowych.
W dniach 11–12 września 2018 odbyła się ogólnopolska konferencja „Wolny rynek
i jego teorie”, której głównym organizatorem była Fundacja Societas et Ius. PTE Oddział
w Toruniu był partnerem konferencji. Wśród pozostałych partnerów wydarzenia znaleźli
się Katedra Hermeneutyki Polityki WPiSM UMK, Dialogi Polityczne/Political Diologues.
Journal of Political Theory, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UMK, Koło
Naukowe Myśli Wolnościowej UMK. Celem konferencji była analiza kwestii związa‑
nych z rolą rynku w życiu społecznym, granicami wolnej konkurencji i zakazem (nie)
dopuszczalnej ingerencji państwa w gospodarkę, prawami własności i ich implikacjami,
zasadnością wybranych teorii wolnego rynku. Koordynatorem wydarzenia z ramienia
PTE Oddziału w Toruniu był Dawid Megger.
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1.3. R ealizacja umów o współpracy naukowej
W 2018 r. ważnym działaniem oddziału była realizacja zapisów umowy o ścisłej
współpracy naukowej z Instytutem Badań Gospodarczych. W ramach tej współpracy
była możliwa realizacja szeregu wydarzeń wskazanych w poprzednich punktach spra‑
wozdania. Najważniejszym skutkiem współpracy jest możliwość wydawania trzech
pism naukowych: „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”,
„Oeconomia Copernicana” „Catallaxy. W rezultacie zostały opublikowane:
• „Oeconomia Copernicana”, 2018 Volume 9, Issue 1,
• „Oeconomia Copernicana”, 2018 Volume 9, Issue 2,
• „Oeconomia Copernicana”, 2018 Volume 9, Issue 3,
• „Oeconomia Copernicana”, 2018 Volume 9, Issue 4,
• „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, 2018, Volume
13, Issue 1,
• „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” 2018, Volume
13, Issue 2,
• „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, 2018, Volume
13, Issue 3,
• „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, 2018, Volume
13, Issue 4,
• „Catallaxy”, 2018, Volume 3, Issue 1,
• „Catallaxy”, 2018, Volume 3, Issue 2.
Ważnym polem współpracy z Instytutem Badań Gospodarczych w roku 2018 było
funkcjonowanie elektronicznej platformy wydawniczej (Economic Publishing Platform
Journals i Economic Publishing Platform Books). Platforma pozwala na udostępnianie
elektronicznych publikacji w trybie open access. Na Ekonomicznej Platformie Wydawni‑
czej – książki na koniec roku 2018 dostępnych jest 18 monografii w języku polskim oraz
8 książek w języku angielskim. Na Ekonomicznej Platformie Wydawniczej – pisma na‑
ukowe dostępnych jest 5 pism naukowych, w tym dwa pisma afiliowane przez Uniwersytet
Technologiczno‑Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. W rezultacie
na platformie są indeksowane:
• „Oeconomia Copernicana”,
• „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”,
• „Catallaxy”,
• „Central European Review of Economics & Finance”,
• „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”.
1.4. Działalność wydawnicza Oddziału
W 2018 r. Oddział realizował działalność wydawniczą, w ramach której została opu‑
blikowana następująca monografia:
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Michał Bernard Pietrzak, Problem zmiennej jednostki odniesienia w przestrzennych
badaniach ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu,
Toruń 2018.
Dodatkowo w bieżącym roku zostały wydane dwa numery „Biuletynu Informacyjnego
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Toruniu”, który jest wydawany jako
publikacja elektroniczna (Online ISSN 2545-2223) dostępna na Economic Publishing
Platform Books.
• nr 1/2018,
• nr 2/2018.
•

2. Działalność organizacyjna
W roku 2018 Oddział liczył posiadał jedno koło: Koło Uczelniane przy Wydziale
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. W roku sprawozdawczym Oddział posiadał
68 członków.
Zarząd kierujący pracami Oddziału w okresie sprawozdawczym odbył dwa zebrania:
9 kwietnia 2018 oraz 17 grudnia 2018. Pomiędzy zebraniami Zarządu, zgodnie z regula‑
minem pracy Zarządu, wszystkie decyzje były podejmowane przez głosowanie w formie
elektronicznego oddawania głosów.

3. Gospodarowanie zasobami „Domu Ekonomisty”
Najważniejszym kosztem wpływającym na wysokość wyniku finansowego są koszty
utrzymania kamienicy „Domu Ekonomisty” w warunkach dużych trudności z wynaj‑
mem pomieszczeń biurowych, które są konsekwencją trwałej dekoniunktury biznesowej
w rejonie toruńskiej starówki. W roku sprawozdawczym w kamienicy pozostaje tylko
jedno niewynajęte biuro. Mimo tej relatywnie dobrej sytuacji na koniec roku 2018 Zarząd
cały czas podkreśla, iż posiadany majątek trwały w postaci „Domu Ekonomisty” stanowi
największe obciążenie dla funkcjonowania Oddziału.
Szczególnie dużym kosztem, który w nadchodzących latach może wpłynąć na funk‑
cjonowanie Oddziału jest konieczny remont stolarki okiennej, którego realizacja musi
zostać przeprowadzona pod nadzorem konserwatora zabytków. W roku 2018 Zarząd
przeprowadził analizę możliwości uzyskania zewnętrznego dofinansowania na ten cel,
niestety działania w tej materii wskazują na bardzo ograniczone możliwości, ze względu na
fakt, iż zarówno Miasto, jak i zewnętrzne instytucje zazwyczaj nie dopuszczają możliwości
dofinansowania remontu stolarki okiennej. Przeprowadzone wstępne rozeznanie kosztów
remontu z uwzględnieniem zaleceń konserwatora zabytków wskazuje na konieczność
realizacji inwestycji, która pochłonie kilkuletnie nadwyżki finansowe Oddziału.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Toruniu
Lp.

1

Wyszczególnienie
Konferencje

liczba
uczestnicy

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

4

Ekspertyzy

liczba

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

6

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

Tabela A
2017

2018

5
579

2
67
1
150

2

3

49 i 29 osób

23, 31 i 28

5
Około 80
osób na
każdym
wydarzeniu
14

13

400

350

287
uczestników

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2017

2018

1

Koła

1

1

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

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

5

Członkowie
		

81
–

68
–
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b) wspierający
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20.

Oddział PTE w Wałbrzychu

16.06.2018 r. podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego w Wałbrzychu podjęto Uchwałę w sprawie likwidacji Oddziału. Zgodnie
z wpisem w KRS od dnia 20.09.2018 r. likwidatorem oraz osobą reprezentującą Oddział
jest Katarzyna Lipa.

1. Stan organizacyjny Oddziału
Ogólna liczba członków zwyczajnych Oddziału nie uległa zmianie i w 2018 r. wy‑
nosiła 27 osób.
Na początku 2018 r. kontynuowana była promocja działań Oddziału oraz całego
PTE na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Za pośrednictwem
ww. mediów informowaliśmy klientów i członków PTE m.in. o aktualnych ofertach
szkoleniowych, ważnych wydarzeniach, bieżących zmianach przepisów. Dla członków
PTE dostępna była również niewielka biblioteczka zawierająca aktualne materiały szko‑
leniowe, branżowe publikacje i biuletyny.

2. Działalność szkoleniowa
Aby zachować płynność finansową, główny nacisk kładliśmy na działalność szko‑
leniową, która pozwalała na bardzo skromne utrzymanie się Oddziału. Niestety zapo‑
trzebowanie na rynku szkoleń maleje i zdecydowanie zmniejszyło się zainteresowanie
szkoleniami odpłatnymi. Przyczyną takiego stanu jest duża konkurencja na rynku oraz
oferta szkoleń bezpłatnych organizowanych np. przez Zakład Ubezpieczeń Społecz‑
nych, Urząd Skarbowy czy Regionalną Izbę Obrachunkową. Obserwowana na rynku
przewaga podaży ofert jednostek zajmujących się działalnością szkoleniową w stosunku
do zapotrzebowania na te usługi spowodowała konieczność obniżania cen i stosowania
promocji, co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenie efektów ekonomicznych
od zaplanowanych.
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Tabela 1. Zestawienie szkoleń w roku 2018
Temat szkolenia

Liczba szkoleń

Liczba uczestników

1

5

Podatek VAT

1

24

Zamknięcie roku dla jednostek budżetowych

1

7

Podatek dochodowy od osób fizycznych + ZFŚS

Kodeks pracy – wybrane zagadnienia

1

7

Zamknięcie roku dla spółek

1

6

Zamówienia publiczne

1

10

Podatek osobowy od osób prawnych

1

6

Ochrona Danych Osobowych

1

15

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1

9

Razem

9

89

Według założonego planu na rok 2018 nie zrealizowanych zostało 18 szkoleń, które
były odwołane z uwagi na zbyt małą ilość słuchaczy, a dotyczyły takich tematów jak:
• środki trwałe oraz inwentaryzacja,
• podatek od nieruchomości,
• ceny transferowe,
• Kodeks spółek handlowych w ujęciu podatkowym,
• urlopy wypoczynkowe,
• umowy w obrocie handlowym,
• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
• kontrola zarządcza.

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

2017

2018

Konferencje

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

19
235

9
89

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

–
–

–
–

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

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

–

–

1

Wyszczególnienie

Tabela A

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Wyszczególnienie

Tabela B
2017

2018

1

Koła

–

–

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

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

–

–

5

Członkowie
		

27
–

27
–

a) zwyczajni
b) wspierający
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21.

Oddział PTE w Wrocławiu

1. Konferencje
1.1. III ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Społeczne
gospodarowanie sharing economy ” Wrocław – 26 kwietnia 2018 r.
W konferencji udział wzięło 35 osób, podczas trzech sesji wygłoszonych zostało 14
referatów.
Sesja I
1.	prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz‑Rak, UE Wrocław – Współczesny fundraising –
gromadzenie funduszy czy współdzielenie?,
2.	dr Elżbieta Mirecka, WSB Wrocław – Działania Unii Europejskiej na rzecz ograniczania
wpływu obszarów off‑shore na gospodarki,
3.	dr Agnieszka Bukietyńska, WSB Wrocław – Technologie informacyjno‑komunikacyjne,
a ekonomia współdzielenia,
4.	mgr Patrycja Litwin – Analiza jakościowa miejsc pracy w ekonomii kolaboratyw‑
nej UE.
Sesja II
5. dr Katarzyna Pawlak‑Kołodziejska, WAT w Warszawie – Postawy wobec konsumpcji
kolaboracyjnej wśród konsumentów,
6. dr Mateusz Rak, WSB Wrocław – Elaboration of a strategy taking into account corporate
social responsibility,
7. dr inż. Anna Motylska‑Kuźma, WSB Wrocław – Equity crowdfunding doświadczenia
polskie,
8. dr Małgorzata Błażejowska, Politechnika Koszalińska – Sieciowanie branżowe pod‑
miotów ekonomii społecznej.
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Sesja III równoległa
9. Dr hab. Katarzyna Włodarczyk, Uniwersytet Szczeciński – Uwarunkowania konsumpcji
kolaboratywnej w polskich gospodarstwach domowych,
10. Mgr Anita Tkocz, UE Wrocław – Marketing wspólnej sprawy jako przykład współpracy
organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw,
11. Dr hab. N. Stępnicka, mgr P. Wiączek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach –
Sharing economy vs. access economy – wybrane aspekty metodologiczne,
12. Dr hab. N. Stępnicka, mgr P. Wiączek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kiel‑
cach – Sharing economy a wybrane nurty w naukach ekonomicznych.
Efektem konferencji jest publikacja naukowa (8,5 ark. wyd.) pt. Społeczne gospodaro‑
wanie – Sharing Economy; „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
nr 530/2018, ISSN 1899-3192/e‑ISSN 2392-0041; 10 pkt. wg listy MNiSW.

2. Cykliczne „Spotkania w Domu Ekonomisty”
21.02.2018

prof. dr hab. Marek Kośny

Nowe instrumenty polityki społecznej i ich
konsekwencje

30

21.03.2018

Roman Brzezina

Odkrywanie potencjałów jako planowanie
szczęścia

40

6.06.2018

dr Barbara Mróz‑Gorgoń

Rebranding – sposób na markę

23

21.11.2018

prof. dr hab. Marian Noga

Przyszłość polskiej gospodarki zależy od
wprowadzenia w niej euro as soon as possible

50

8.12.2018

prof. Deirdre Nansen
McCloskey

Metaphors economists live by

15

21 marca 2018 r .odbyło się uroczyste spotkanie wrocławskiego Zarządu PTE z grupą
uczniów zakwalifikowanych do zawodów centralnych XXX OWE i ich opiekunami.
W spotkaniu udział wziął prorektor UE prof. dr hab. E. Cibis. Uniwersytet Ekonomiczny
ufundował nagrody rzeczowe a wrocławski Zarząd PTE dyplomy i nagrody książkowe
dla uczniów i opiekunów.
21.11.2018 r. uroczyste spotkanie z okazji 70‑lecia oddziału Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego we Wrocławiu, w którym uczestniczyło 50 osób.

3. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
3.1. X XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej nt. „Wyzwania
współczesnego rynku pracy ”
Do zawodów okręgowych zostało zakwalifikowanych 85 uczniów. Do zawodów
III stopnia (centralnych) XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 7–8.04.2018 za‑
kwalifikowało się 5 uczniów. Laureaci XXXI OWE to: 7. miejsce – Michał Sobkowiak,
13. Jakub Piznal uczniowie III LO we Wrocławiu. Finalistami zostali: Adam Woźniak
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(33. miejsce), J. Zajączkowski (70. miejsce) i Emilia Argasińska (79. miejsce) z XIV LO
we Wrocławiu.

3.2. X XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej nt. „Gospodarka
światowa. Wolny handel czy protekcjonizm?”
W zawodach szkolnych wzięło udział 639 uczestników z 23 szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych. Do zawodów okręgowych zakwalifikowanych zostało 77 osób.
Do zawodów II stopnia (okręgowych) przystąpiło 71 uczniów.

4. X X edycja Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą
pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych (2017/2018)
Na konkursu wpłynęło 10 prac magisterskich. Decyzją Jury do drugiego etapu zostały
zakwalifikowane prace:
1. mgr. Piotra Betki „Kryzys w strefie euro 200–2013 a polityka stabilizacyjna insty‑
tucji europejskich” – promotor prof. dr hab. Wawrzyniec Michalczyk; recenzent
prof. dr hab. J. Kundera Uniwersytet Wrocławski
2. mgr Anny Dudek „Migracja Polaków do Wielkiej Brytanii po przystąpieniu Pol‑
ski do Unii Europejskiej” – promotor prof.dr hab. Janina Kundera; recenzent
prof. dr hab. Małgorzata Domiter UE Wrocław
3. mgr. Michała Górniaka „Wykorzystanie analizy danych w piłce nożnej na przykładzie
predykcji wyników piłkarskich z pomocą uczenia maszynowego” – promotor prof.
dr hab. Marek Kośny: recenzent prof. dr hab. Mariusz Czekała WSB Wrocław
4. mgr Patrycja Litwin „Analiza jakościowa miejsc pracy w ekonomii kolaboratyw‑
nej. Studium przypadku wybranych platform” promotor prof. dr hab. Ewa Pancer
‑Cybulska; recenzent prof. dr hab. Witold Kwaśnicki UW
5. mgr Aleksandra Sowińska – „Wpływ poparcia celebryckiego na wizerunek marki –
analiza operatorów sieci komórkowych” recenzent prof. dr hab. Witold Kowal UE.
Jury Konkursu w składzie: prof. dr hab. Andrzej Matysiak – przewodniczący, człon‑
kowie: prof. dr hab. Bożena Klimczak, dr Teresa Mittelstaedt, dr Izabela Kurtyka
‑Marcak, dr Mikołaj Klimczak i mgr Jan Szuba – przyznało trzy drugie równorzędne
nagrody.
Nagrodzono prace mgr. Piotra Betki, Michała Górniaka i Patrycji Litwin.

5. Koła działające przy wrocławskim Oddziale PTE
Koło Ekonomistów Rolnych
1. Członkowie koła uczestniczyli aktywnie w seminariach naukowych Instytutu Nauk
Ekonomicznych i Społecznych prezentując swoje wyniki badań naukowych.
2. Uczestniczyli aktywnie w konferencjach naukowych,.
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3. Członkowie Koła Ekonomistów Rolnych są opiekunami Studenckich Kół Naukowych:
Koła Analiz Rynkowych oraz Koła Nauk Ekonomicznych i Społecznych I NES.
Członkowie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
uczestniczyli w pracach Zarządu Krajowego:
•
•
•
•
•

prof. dr hab. Bogusław Fiedor – wiceprezes Zarządu Krajowego PTE, członek Rady
Naukowej, członek sądu konkursowego nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicz‑
nego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2016 r
prof. dr hab. Bożena Klimczak – członek Rady Naukowej PTE, członek sądu kon‑
kursowego nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda
Lipińskiego w 2016 r.,
prof. dr hab. Witold Kwaśnicki – członek Zarządu Krajowego, członek Rady Nauko‑
wej PTE, członek sądu konkursowego nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2016 r.,
prof. dr hab. Mirosława Kwiecień – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej,
prof. dr hab. Andrzej Matysiak – członek Rady Naukowej PTE, członek Sądu Kon‑
kursowego na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii.

6. Pozostałe
1. W 2018 r. odbyło się 17 posiedzeń Zarządu i Prezydium Zarządu Wrocławskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
2. 17 października 2017 r. prof. dr hab. B. Klimczak zrezygnowała z funkcji wiceprezesa
wrocławskiego oddziału PTE.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE we Wrocławiu
Lp.

2017

2018

Konferencje

liczba
uczestnicy

3
220

1
23

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

3
120

5
158

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

1
150

1
180

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
2017 r.
– Konkurs im. prof. W. Stysia na najlepsza pracę magisterską
z dziedziny nauk ekonomicznych
– II etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
2018 r.
– Konkurs im. prof. W. Stysia na najlepszą pracę magisterską
z dziedziny nauk ekonomicznych
– II etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

1

Wyszczególnienie

Tabela A

10 prac
88
10 prac
85

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2017

2018

Koła

1

1

2

Kluby

–

–

3

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

nie

nie

4

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

–

–

5

Członkowie
		

55
–

68
–

1
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Tabela B

a) zwyczajni
b) wspierający
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22.

Oddział PTE w Zielonej Górze

Wstęp
Rok 2018 był dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze rokiem
kontynuacji ważnych projektów i przedsięwzięć:
• trzeci rok (szkolny) realizacji projektu edukacyjnego Świat nauki (www.projektsn.
pl),
• wydanie kolejnych dwóch Zeszytów Naukowych PTE w Zielonej Górze oraz zakoń‑
czenie realizacji dwuletniego grantu M
 NiSW (www.journal.ptezg.pl),
• zorganizowanie IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Gospodarka światowa –
wolny handel czy protekcjonizm? (www.konferencja.ptezg.pl),
• drugi rok (szkolny) koordynacji zajęć na Uniwersytecie Zielonogórskim – w ramach
projektu Modernizacja kształcenia zawodowego (www.projekt.ptezg.pl).
Wszystkie te przedsięwzięcia wiązały się z dużą pracą merytoryczną i organiza‑
cyjną.
Tabela 1. Władze PTE w Zielonej Górze, kadencja 2015–2020 r.

Zarząd
Oddziału

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

Komisja
Rewizyjna

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

Zielonogórskie PTE liczyło na koniec 2018 roku 203 członków (wzrost o trzy
osoby).
W 2018 roku odbyły się wszystkie zaplanowane posiedzenia władz Towarzystwa.
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Tabela 2. Posiedzenia władz PTE w Zielonej Górze, w 2018 r.
Komisja Rewizyjna

15 i 22 marca, 13 i 18 grudnia

Prezydium Zarządu

22 marca, 18 października

Zarząd

22 marca, 18 grudnia

Rok 2018 zakończył się nieplanowaną stratą. Było to efektem zastosowania tzw. korekty
po kontroli projektu Świat nauki. Jednocześnie, w drugiej połowie 2018 roku, korzystnie
zmieniły się zasady rozliczania tego projektu, co pozwala na bezpieczne planowanie
działalności w latach następnych.
Przychody z wynajmu zostały utrzymane na tym samym poziomie, co w latach
ubiegłych, natomiast malały przychody ze szkoleń. Kontynuowane jest lokowanie re‑
zerw pieniężnych w bezpieczne produkty finansowe. Wartość rezerw zapewnia ciągłość
działalności stowarzyszenia.
Tabela 3. Najważniejsze wydarzenia 2018 roku
Styczeń

Dwudniowe warsztaty dla olimpijczyków.
Organizacja zawodów okręgowych XXXI OWE (udział wzięło 56 uczniów z 16 szkół).

Marzec

Posiedzenie Zarządu Oddziału – przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Kwiecień

Zawody centralne XXXI OWE – 7 uczestników z Zielonej Góry (1 laureat i 6 finalistów).

Maj

Uroczyste zakończenie XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – w Palmiarni
Zielonogórskiej.

Czerwiec

Wydanie 7 numeru Zeszytów Naukowych.

Wrzesień

Start XXXII edycji Olimpiady (hasło: Gospodarka światowa – wolny handel czy
protekcjonizm?) – spotkanie promujące w I LO w Zielonej Górze.

Październik

Podpisanie umowy z Urzędem Miasta Zielona Góra na realizację przez PTE grantu
w obszarze: Edukacja (współfinansowanie zajęć dla olimpijczyków X
 XXII OWE).
Złożenie wniosku w programie MNiSW: Wsparcie dla czasopism naukowych.
Opublikowanie 8 numeru Zeszytów Naukowych.

Listopad

Organizacja zawodów szkolnych XXXII OWE (zgłosiło się blisko 500 uczniów z 30 szkół
średnich, a faktycznie uczestniczyło 350 uczniów z 26 szkół).
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Gospodarka światowa – wolny handel czy
protekcjonizm?

Grudzień

Posiedzenie Zarządu Oddziału.
Trzydniowe wykłady dla uczestników zawodów okręgowych XXXII OWE.
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1. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Tabela 4. Komitet Okręgowy i Jury OWE w Zielonej Górze
Komitet

Przewodniczący: dr P. Kużdowicz
Sekretarz: Beata Rydzio

Jury

Przewodniczący: prof. B. Ślusarz
Członkowie: dr J. Kaźmierczyk, J. Kopij, dr M.A. Paszkowicz, Jan Rewers.

W roku 2018 zakończyła się XXXI edycja Olimpiady (temat wiodący: Wyzwania
współczesnego rynku pracy). Nasi uczniowie zdobyli jeden tytuł laureata i sześć tytułów
finalisty. Wszyscy reprezentowali zielonogórskie I LO. Łączna liczba laureatów i finalistów
z Okręgu Lubuskiego wzrosła więc do 251 (po 31 edycjach).
Uroczyste zakończenie XXXI edycji Olimpiady w Okręgu Lubuskim odbyło się
w maju, w Palmiarni Zielonogórskiej. Członkowie władz PTE oraz przedstawiciele spon‑
sorów wręczyli olimpijczykom, opiekunowi naukowemu i dyrektorowi szkoły nagrody
pieniężne oraz upominki rzeczowe. Głównym sponsorem uroczystości była kolejny raz
firma PGNiG.
Tabela 5. XXXI OWE
Etap szkolny

Etap okręgowy

Etap centralny

Liczba uczniów

450

56

7

Liczba szkół

29

16

1

Temat rozpoczętej w drugiej połowie 2018 r. XXXII edycji Olimpiady brzmi: Go‑
spodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm? Promocja tej edycji zaczęła się
tradycyjnie we wrześniu – spotkaniem informacyjnym dla uczniów – zorganizowanym
w I Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze. W listopadowych zawodach szkolnych
wystartowało 350 uczniów z 26 szkół. Do etapu okręgowego awansowało 45 uczniów.
Tabela 6. Przebieg XXXII OWE
Etap szkolny

Etap okręgowy

Liczba uczniów

350

45

Liczba szkół

26

14
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2. Konferencje
Tabela 7. Tematyka i organizacja konferencji
Data
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Gospodarka światowa – wolny handel
czy protekcjonizm? (tematyka konferencji zgodna z hasłem przewodnim bieżącej
edycji OWE).
Uczestnicy konferencji (ponad 100): pracownicy naukowi, studenci UZ, uczniowie
i nauczyciele z lubuskich szkół średnich.
Drugi dzień konferencji – wyjazd studyjny do Drezna.
Partnerzy: PTE, Uniwersytet Zielonogórski.
Patronaty honorowe: Marszałek Woj. Lubuskiego, Prezydent Miasta, Rektor UZ.

29-30 listopada
2018 r.

Przewodniczącym Rady Naukowej konferencji był prof. B. Ślusarz, a odbyła się ona
w Auli Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Znaczącego wsparcia ponownie udzielił
naszej konferencji Prezydent Zielonej Góry.

3. Projekty
We wrześniu 2018 r. weszliśmy w trzeci rok szkolny, w trakcie którego realizowany
jest partnerski projekt edukacyjny Świat nauki (www.projektsn.pl). Każdego roku bierze
w nim udział kilkanaście tysięcy uczniów. Liderem projektu jest zielonogórskie PTE.
Działania projektowe są zaplanowane do 2023 roku.
W maju 2018 r. rozpoczęliśmy realizację zadania edukacyjnego w projekcie: Moder‑
nizacja kształcenia zawodowego. Ma ono formę zajęć warsztatowych na Uniwersytecie
Zielonogórskim – i adresowane jest do uczniów klas I‑III wszystkich zielonogórskich tech‑
ników. Projekt potrwa również do 2023 roku. Jego liderem jest Miasto Zielona Góra.

4. Działalność szkoleniowa
Małe zainteresowanie szkoleniami i niska efektywność tej działalności spowodowały
ograniczenie liczby organizowanych przez nas seminariów i kursów. Działalność ta będzie
kontynuowana, jednak bez znaczącego angażowania się w tym kierunku.

5. Wydawnictwa
W 2018 roku wydaliśmy siódmy i ósmy numer Zeszytów Naukowych Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze (ISSN 2391-7830, e‑ISSN 2545-3661).
Wszystkie dotychczas wydane Zeszyty dostępne są na stronie: www.journal.ptezg.pl.

120

22. Oddział PTE w Zielonej Górze

Tabela 8. Zespół redakcyjny Zeszytów Naukowych
Redaktor naczelny

prof. B. Ślusarz

Redaktorzy tematyczni

dr inż.Anetta Barska, dr Janina Jędrzejczak‑Gas,
dr J. Kaźmierczyk, dr M.A. Paszkowicz, dr J. Wyrwa

Zakończony w 2018 roku dwuletni grant z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż‑
szego, umożliwił przetłumaczenie na język angielski czterech, ostatnich numerów czaso‑
pisma oraz zakup numerów DOI. Pozwolił też na opracowanie informatycznego Panelu
redakcyjnego, usprawniającego administrowanie pracami redakcyjnymi (dostępny na
www.journal.ptezg.pl). W październiku 2018 roku złożony został wniosek w kolejnej
edycji programu MNiSW: Wsparcie dla czasopism naukowych. Kontynuowane są też
prace mające na celu przygotowanie Zeszytów do parametryzacji, przewidzianej na 2019
rok.

6. Internet
Naszą wiodącą stroną internetową jest www.ptezg.pl. Oprócz niej prowadzimy wi‑
tryny:
• www.journal.ptezg.pl – Zeszytów Naukowych PTE w Zielonej Górze,
• www.konferencja.ptezg.pl – corocznej konferencji naukowej,
• www.projektsn.pl – projektu Świat nauki,
• www.projekt.ptezg.pl – projektu Modernizacja kształcenia zawodowego.

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

8. Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu (SAUE)
Stan liczebny Stowarzyszenia nie zmienił się – liczy ono 18 członków. W 2018 roku
zorganizowało 6 spotkań. Spotkania odbywają się tradycyjnie w Domu Ekonomisty.
Stowarzyszenie utrzymuje stałe kontakty z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.
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Znacząca liczba członków Stowarzyszenia należy również do Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego. Działalność SAUE finansowana jest ze składek członkowskich.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Zielonej Górze
Lp.

Tabela A

Wyszczególnienie

2017

2018

Konferencje

liczba
uczestnicy

3
210

1
106

Seminaria naukowe
(bez seminariów szkoleniowych)

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

Szkolenia i kursy
(w tym seminaria szkoleniowe)

liczba
uczestnicy

9
86

4
33

Odczyty i prelekcje

liczba
uczestnicy

1
25

3
28

2

Publikacje (wyłącznie książki
i czasopisma, w tym biuletyny)

liczba
nakład

5
620

2
wydanie
elektroniczne

3

Konsultacje i doradztwo

liczba
uczestnicy

–
–

–
–

4

Ekspertyzy

liczba

–

–

5

Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

liczba szkół
liczba uczestników
liczba absolwentów

–
–
–

–
–
–

6

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

–

–

1

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2017

2018

1

Koła

1

–

2

Kluby

1

1

3

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

nie

nie

4

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

–

–

5

Członkowie
		

200 (118 K + 82 M)
–

203 (120 K + 83 M)
–
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Tabela B

a) zwyczajni
b) wspierający

