BIULETYN NR 2 – wrzesień 2015
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Samodzielny Oddział w Zielonej Górze

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA
Obradowało Prezydium Zarządu Krajowego PTE w Warszawie (4 września)
Uczestniczył w nim Wiceprezes ZK PTE - prof. Bogdan Ślusarz.
Dr Paweł Kużdowicz wziął udział w seminarium we Vlotho (II poł. sierpnia).
Tematyka: „Ordoliberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej”.

NASZE NOWE ADRESY
INTERNETOWE:

Ruszył Regionalny Program
Operacyjny - Lubuskie 2020.

www.ptezg.pl
biuro@ptezg.pl

Intensywnie pracujemy nad
nowym, dużym projektem
edukacyjnym…

(stare podziałają jeszcze rok)

Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne
w Zielonej Górze
65-066 Zielona Góra,
ul. Żeromskiego 3
Telefon / fax:
68-3202589, 68-3270419
www.ptezg.pl
biuro@ptezg.pl pte@zg.pl

(szczegóły wkrótce)

KRS 0000122355
NIP 929-011-80-15
REGON 970518585

OLIMPIADA
Temat wiodący XXIX OWE: Nierówności społeczne
a rozwój gospodarczy.
Nowym
Wiceprzewodniczącym
Komitetu
Głównego Olimpiady wybrany został prof.B.Ślusarz.
Członkiem Komitetu Głównego OWE jest w tej
kadencji również dr Wiesław Danielak.
Spotkanie promujące 29. edycję OWE odbędzie się
16 września o godz. 10:30 w zielonogórskim
Ekonomiku. Poprowadzą je dr Jerzy Kaźmierczyk
i Adrian Kutnik. Informator na www.owe.pte.pl

Składki członkowskie
można wpłacić na nasze
konto bankowe:
PKO BP S.A. 42 1020 5402
0000 0502 0151 6236
Aktualna wysokość składki
rocznej, to 12 zł.
Emeryci i renciści płacą 6 zł.
Za dotychczasowe wpłaty
bardzo dziękujemy !

WYDAWNICTWA
Ukazał się drugi numer
Zeszytów Naukowych
PTE - wydany przy
pomocy
finansowej
Miasta Zielona Góra.
Redaktorem tematycznym jest dr Janina
Jędrzejczak-Gas,

Tematem wiodącym numeru jest współczesny kryzys
finansowo-gospodarczy. Piszą o nim między innymi nasi
działacze: E.Skawińska (o problemach konwergencji
w kontekście tradycyjnej struktury gospodarczej Polski), A.ŁośTomiak (o potrzebie współdziałania w ramach społeczeństwa
obywatelskiego), J.Wyrwa (o konieczności permanentnej
restrukturyzacji przedsiębiorstw) i W.Danielak (o procedurach
zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach).

SZKOLENIA
Po przerwie wakacyjnej rozpoczynamy nowy sezon szkoleń. Na najbliższy czas planujemy: Ubezpieczenia
społeczne (22.09), Kurs kasjerski (30.09), Prawo pracy (01.10), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (02.10),
Podróże służbowe (22.10) i E-Windykację (29.10). Szczegóły na naszej stronie internetowej www.ptezg.pl.

BIBLIOTECZKA
Długie, jesienne wieczory polecamy spędzić przy
lekturze Tomaŝa Sedlaĉka. Mamy w biblioteczce dwie
jego pozycje (pełny spis lektur na www.ptezg.pl).
„Kiedy
człowiek
kartkuje
Samuelsona,
czyli
podręcznik, z którego większość powojennych
ekonomistów wyniosła podstawy wiedzy, to widzi, że
Samuelson poświęca wiele stron temu, żeby
udowodnić drobne matematyczne głupoty. […]
Lepiej mieć z grubsza rację, niż dokładnie się mylić.”

