Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
zaprasza na V Seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów” pt.:

Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym,
które odbędzie się w czwartek, 4 listopada 2021 r.
w godz. 12.00 – 14.00 w formie online na platformie Microsoft Teams
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
Celem głównym seminarium jest przybliżenie tematyki dotyczącej roli giełd w rozwoju społecznogospodarczym, w nawiązaniu do tematu wiodącego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której
organizatorem jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jako zadanie zlecone przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
Łódzki Oddział PTE włącza się w cykl przygotowań do udziału uczniów szkół ponadpodstawowych
w województwie łódzkim w tej olimpiadzie, a także tworzy okazję do wymiany myśli i dyskusji na
tematy nawiązujące do aktualnych sytuacji w obszarze funkcjonowania rynków kapitałowych i giełd.
Rozważania i dyskusja obejmą między innymi następujące tematy:

1) Klasyczne i behawioralne podejście do finansów
2) Co kupić? Czyli instrumenty finansowe notowane na GPW
3) Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego
Prelegenci:
mgr Katarzyna Szwarc - Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku
Kapitałowego w Ministerstwie Finansów. Absolwentka Instytutu Spraw Publicznych London
School of Economics, Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu
“Rethinking Capitalism” na University College London. Ma wieloletnie doświadczenie pracy
w instytucjach rynku finansowego. Karierę zawodową rozpoczęła na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. W latach 2013-2015 zarządzała Biurem Polityki Regulacyjnej
na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). W latach 2015-2020 menedżerka polityki publicznej
i relacji rządowych w Intercontinental Exchange: New York Stock Exchange w Londynie
i Brukseli. Następnie współpracowała z LSE Grantham Research Institute w obszarze
finansowania sprawiedliwej transformacji oraz Fundacją Instrat jako liderka programu
Zrównoważone Finanse. Zasiadała w wielu grupach roboczych i doradczych m.in. przy
ESMA (European Securities and Markets Authority).
dr Tomasz Schabek - adiunkt w Katedrze Rynku i Inwestycji Kapitałowych, Wydziału
Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Obszar badań naukowych
obejmuje: rynki finansowe, ekonometryczne modelowanie rynków finansowych, finanse

behawioralne, fundamentalne uwarunkowania zmienności cen akcji, koniunktura giełdowa
a koniunktura gospodarcza, modelowanie stóp zwrotu na rynkach finansowych, finanse
korporacyjne, rynki finansowe Emerging Markets, sustainability, etyka w finansach.
W wymienionych obszarach tematycznych prowadzi zajęcia dla studentów studiów
licencjackich i magisterskich.
dr Rafał Wolski - badacz i dydaktyk na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Rynku i Inwestycji Kapitałowych. Obszar
zainteresowań naukowych jest szeroki, ale koncentruje się wokół inwestycji i oceny ich
efektywności, tak w przypadku przedsiębiorstw, jak i nieruchomości. Aktywny inwestor
giełdowy, członek zarządu w Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Praca dyplomowa
prowadzona pod jego kierunkiem była zdobywcą „Złotego pióra”, nagrody przyznawanej
przez Instytut Finansów UŁ. Opiekun grup w ramach konkursów CFA Challange, w tym
drużyny zakwalifikowanej do polskich finałów.
mgr Marcin Podgórski (moderator) – członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
aktywny od 25 lat na forum organizacji międzynarodowych, ekspert w zakresie rozwoju
polityki regionalnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menedżer międzynarodowych
projektów w ramach programów Horyzont 2020.
Rada programowa seminarium:
 prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka - Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
 prof. dr hab. Ewa Walińska - Uniwersytet Łódzki
 prof. dr hab. Stanisław Rudolf – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 dr Iwona Kukulak-Dolata - Uniwersytet Łódzki
 dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
 dr Zofia Sepkowska – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 mgr Marcin Podgórski – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
Udział w seminarium jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu
za pośrednictwem platformy MS Teams.

Link do spotkania

