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SPRAWOZDANIE
z dzia³alnoœci Zarz¹du Krajowego
Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego
w 2009 roku

INFORMACJE OGÓLNE
1. Informacje ogólne o stowarzyszeniu
Nazwa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Siedziba Zarządu Krajowego PTE: ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa
Data wpisu w KRS: 14.03.2002
Numer KRS: 0000099464
Numer REGON: 007022016
W skład PTE wchodzą 24 samodzielne Oddziały.
Wykaz członków władz PTE – przedstawiono w załączniku nr 6.1.
Wykaz uchwał Zarządu Krajowego i Prezydium Zarządu Krajowego –
przedstawiono w załączniku nr 6.4.

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

3. Zasady, formy i zakres dzia³alnoœci statutowej
Towarzystwo realizuje swoje cele głównie przez:
1) organizowanie i współorganizowanie zjazdów, kongresów, konferencji,
sympozjów, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów,
2) prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie
i doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy ekonomicznej,
3) wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji
teoretycznych i zawodowych w tym czasopisma naukowego „Ekonomista”
oraz propagowanie wiedzy ekonomicznej za pośrednictwem środków
masowego przekazu,
4) organizowanie we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej,
5) prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w
zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej,
6) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz przyznawanie nagród za wybitne
osiągnięcia w naukach ekonomicznych i we wdrażaniu efektywnych metod
gospodarowania,
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7) opracowywanie ocen i ekspertyz ekonomicznych oraz współdziałanie z
samorządami, administracją państwową i gospodarczą, a także z innymi
organizacjami i instytucjami zainteresowanymi szerzeniem rzetelnej wiedzy o
potrzebach, możliwych rozwiązaniach oraz o zagrożeniach gospodarczych,
8) zakładanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych, studiów
podyplomowych oraz placówek naukowo-badawczych o profilu ekonomicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) uczestniczenie w opracowywaniu i unowocześnianiu programów nauczania
i szkolenia w zakresie problematyki ekonomicznej, a także w ich upow-szechnianiu,
10) propagowanie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie,
11) zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, czytelni i bibliotek
oraz sekcji zainteresowań,
12) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz
innymi organizacjami i instytucjami.

4. Informacja o dzia³alnoœci gospodarczej Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, zarówno na szczeblu krajowym jak i w
Oddziałach, prowadzi działalność gospodarczą, która została zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym 29 grudnia 2003 r.
Pełny zakres działalności gospodarczej prowadzonej w Towarzystwie został
określony w statucie; w poszczególnych jednostkach jest on znacznie zróżnicowany
i określany przez władze danej jednostki.
Działalność gospodarcza Zarządu Krajowego PTE obejmuje następujące główne
formy:
– publikowanie książek,
– wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
– sprzedaż detaliczna książek,
– wynajem nieruchomości na własny rachunek,
– kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
– działalność organizacji profesjonalnych.
Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na działalność
statutową.
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WPROWADZENIE
Władze Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2009 r. pracowały w składzie
wybranym przez XIX Zjazd Krajowy (skład osobowy władz krajowych – Zarząd Krajowy,
Krajowa Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński oraz Rada Naukowa – z uwzględnieniem
zaistniałych zmian, stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania). Najistotniejsze problemy
oraz wytyczne dla działalności Towarzystwa na najbliższą kadencję władz zostały
zawarte w uchwale programowej Zjazdu (uchwała stanowi załącznik nr 2 do
sprawozdania). W okresie sprawozdawczym Zarząd Krajowy i jego Prezydium pod
kierunkiem prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezesa PTE, podejmowały różnorodne działania
naukowe, popularyzatorskie, edukacyjne i organizacyjne w Towarzystwie realizując
zadania zawarte w Uchwale Programowej Zjazdu oraz w Statucie PTE.
Wśród najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2009 r., (omówionych bardziej
szczegółowo w dalszych punktach sprawozdania), należy wymienić następujące:
l Upowszechnianie dorobku VIII Kongresu Ekonomistów Polskich
2009 rok był kolejnym rokiem upowszechniania dorobku VIII Kongresu Ekonomistów
Polskich. (Kongres obradował w dniach 29 i 30 listopada 2007 r. w Pałacu Kultury i
Nauki w Warszawie, pod hasłem „Polska w gospodarce światowej – szanse i
zagrożenia rozwoju”). Przede wszystkim kontynuowano prace nad wydaniem
kolejnych tomów pokongresowych. Dzięki uzyskanemu wsparciu z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Banku Polskiego wydano wszystkie tomy
zaplanowane w serii pokongresowej. Publikacje są potrójnie recenzowane przez
dwóch recenzentów całości oraz dodatkowo do każdego tomu opracowana została
recenzja wydawnicza.
Tematyka debaty kongresowej pojawiała się również w tekstach prezentowanych w
Biuletynach PTE oraz była tematem rozmów redakcyjnych prezentowanych na
łamach „Nowego Życia Gospodarczego” i innych periodyków a także w ramach
programów na tematy ekonomiczne podejmowanych przez radio i telewizje (wykaz
tych debat zamieszczamy na stronie internetowej „PTE w mediach” (www.pte.pl).
Materiały Kongresu przedstawione zostały również na stronie internetowej www.pte.pl
(szerzej o pracach pokongresowych w pkt. 1.1 sprawozdania).
l Program konwersatoriów „Czwartki u Ekonomistów”– rozwinął się i utrwalił jako
interesująca forma spotkań popularno-naukowych środowiska ekonomistów z
przedstawicielami innych środowisk opiniotwórczych – dziennikarzami,
przedstawicielami rządu, polityki czy też osobistościami świata nauki i kultury. O
dużym zainteresowaniu „Czwartkami” świadczy zwiększona liczba organizowanych
„Czwartków” oraz coraz większa liczba ich uczestników. Zapisy stenograficzne debat
Konwersatorium zamieszczane są na stronie internetowej PTE www.pte.pl, co
znacznie poszerza krąg odbiorców-czytelników oraz dyskutantów.
l Forum Myśli Strategicznej – Forum Myśli Strategicznej zostało powołane 28 stycznia
2008 r. w Warszawie. Wśród inicjatorów i pomysłodawców jego powołania było Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem
Rzymskim. Misją Forum jest krzewienie kultury i myśli strategicznej w Polsce. Realizacji

9

Sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowego PTE w 2009 roku

tak postawionemu celowi służyć mają działania polegające zarówno na organizacji
dyskusji i debat, jaki i prowadzeniu badań naukowych. Uczestnikami Forum Myśli
Strategicznej są osoby z kręgów akademickich, biznesowych, rządowych oraz
samorządowych. Kluczowe pytanie, z punktu widzenia inicjatorów powołania Forum,
„Polonia Quo Vadis?” wpisuje się w listę priorytetów naukowych, biznesowych,
społecznych i politycznych w Polsce. Istnieje bowiem niekwestionowana potrzeba
włączenia myśli strategicznej w krajowy system edukacji, a tym samym zachęcania
uczniów i studentów do angażowania się w tego typu inicjatywy. Forum Myśli
Strategicznej obejmuje przede wszystkim następujące obszary tematyczne:
l Węzły gordyjskie Świata, Europy i Polski.
l Polonia Quo Vadis?
l Klasycy i nowe szkoły myśli strategicznej.
l Unia Europejska i OECD jako systemy tworzenia i dyfuzji myśli strategicznej.
l Myśl strategiczna Rządu RP na przykładzie rządowego dokumentu
strategicznego „Polska 2030”.
l Korporacje transnarodowe jako podmioty rozwoju myśli strategicznej
l Samorząd terytorialny jako podmiot myśli strategicznej regionu (program MRR
- przyszłość regionów”).
l Ocena międzynarodowych doświadczeń w zakresie krzewienia kultury i myśli
strategicznej.
l Pozyskiwanie wielu prominentnych prelegentów, znawców teorii i praktyki,
reprezentujących różne środowiska ekonomiczne, bankowe, finansowe,
biznesowe i inne. Udało się włączyć do tego przedsięwzięcia wielu znanych
ekspertów, m.in. dzięki zwiększeniu liczby organizowanych konferencji i
seminariów naukowych (dla porównania w 2007 r. na szczeblu krajowym
zorganizowano 16 konferencji i seminariów, natomiast w 2009 - 34 ).
l Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – to niezwykle ważne, przede wszystkim
edukacyjne, statutowe zadanie w działalności PTE, realizowane jest od 23 lat
przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie to przyczynia
się do rozwijania zainteresowań uczniów wiedzą ekonomiczną, a także jest
wypróbowanym, sprawdzonym poprzez
wieloletnią tradycję, sposobem
upowszechniania wiedzy w tym zakresie. W roku sprawozdawczym
przeprowadzono finały XXII OWE i uruchomiono XXIII edycję. Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej poświęcony został osobny rozdział w dalszej części sprawozdania.
W ramach działalności statutowej w 2009 r. podejmowano szereg innych
przedsięwzięć, wśród których można wymienić następujące:
l W zakresie współpracy PTE z zagranicą – kontynuowanie działań inicjujących i
informujących o możliwościach uczestnictwa w wydarzeniach naukowych za granicą,
podejmowanych przez prof. Stanisława Rudolfa, wiceprezesa PTE. Nasi
przedstawiciele uczestniczyli w ważnych konferencjach zagranicznych. W dniach
11–18 lipca 2009 r. kongres COPE (Congress of Political Economists, International)
odbył się w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). W kongresie wzięli udział: prof.
Elżbieta Mączyńska, prezes PTE oraz prof. Stanisław Rudolf, wiceprezes PTE. Był to

10

Wprowadzenie

już 20-ty, jubileuszowy, kongres tej międzynarodowej organizacji ekonomistów. W
dniach 23-27 sierpnia 2009 r. w Barcelonie w 24. Kongresie European Economic
Association (EEA) uczestniczył wiceprezes PTE prof. Stanisław Rudolf. Ponadto dzięki
zamieszczeniu na stronie internetowej PTE specjalnego bloku „Ekonomiści polscy w
świecie”, rozwijana jest informacja o takich osobach i ich dokonaniach. Więcej
informacji o różnych formach poszerzania kontaktów zagranicznych naszego
Towarzystwa przedstawiono w dalszej części sprawozdania, a także w „Biuletynie
PTE” nr 6/2009 i na stronie internetowej www.pte.pl
l Działalność wydawnicza – wydano kilkanaście publikacji:
W 2009 r. działalność wydawnicza na szczeblu krajowym była szczególnie intensywna.
Wydano wiele pozycji książkowych oraz wyraźnie zwiększono nakład Biuletynu PTE.
Szerszej na temat działalności wydawniczej - w dalszej części sprawozdania.
l Utrwalenie nowej formy aktywizacji członków – rozwinięcie działalności
klubowej:
Wyraźna jest intensyfikacja działalności Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy
Zarządzie Krajowym PTE, w tym kontynuowanie comiesięcznych otwartych
seminariów
merytorycznych
(wykaz
przeprowadzonych
seminariów
przedstawiono w dalszej części sprawozdania ).
l Jubileusze w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym
W 2009 r. uroczystości jubileuszowe odbywały się w Oddziałach PTE:
n w Toruniu – 50-lecie Oddziału,
n w Katowicach – Jubileusz 70. Urodzin Profesora Andrzeja Barczaka, prezesa oddziału,
n w Zielonej Górze – Jubileusz 80. Urodzin Józefa Grzelaka – wieloletniego
prezesa Oddziału,
Wszystkie te wydarzenia jubileuszowe zostały przedstawione w sprawozdaniach
poszczególnych Oddziałów oraz na łamach Biuletynu PTE.
l Współpraca PTE z mediami:
– W 2009 r. kontynuowano kontakty z mediami radiowymi, telewizyjnymi i
prasowymi. Sprzyjała temu zwiększona częstotliwość organizowanych w
PTE debat w ramach „Czwartków u Ekonomistów”, konferencji i
seminariów;
– Rozwijana była problematyka prezentowana na VIII Kongresie Ekonomistów
Polskich – publikowano artykuły i wypowiedzi przedstawicieli PTE na łamach
czasopism oraz udzielano wywiadów dla stacji radiowych i telewizyjnych;
niektóre z wypowiedzi zostały zaprezentowane na stronie:
http://www.pte.pl/323_kongres_w_mediach.html;
– Kontynuowana była współpraca prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezesa PTE oraz
innych przedstawicieli Towarzystwa – w ramach grupy ekspertów „Nowego
Życia Gospodarczego”, co m.in. znajduje odzwierciedlenie w dyskusjach
redakcyjnych na tematy społeczno-gospodarcze kraju;
– Realizowane jest ponadto nowe przedsięwzięcie – publikacja specjalna z
udziałem PTE, specjalistycznego dodatku do NŻG na temat prognoz
gospodarczych. Poświecono temu też specjalistyczny link na stronie
internetowej PTE.
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l Działalność ukierunkowana na pozyskiwanie środków finansowych (dotacji)
wspierających działalność statutową PTE:
W 2009 roku podejmowano działania mające na celu wsparcie działalności
statutowej poprzez pozyskiwanie środków finansowych (dotacji krajowych oraz
funduszy unijnych) w ramach ogłaszanych konkursów. Rok sprawozdawczy był
szczególnie pomyślny dla Zarządu Krajowego pod tym względem.
Realizację pozyskanych środków finansowych (dotacji) na realizację programów
wspierających działalność statutową PTE przedstawiono w pkt. 1.5.
sprawozdania.
l Rozwinięcie nowych inicjatyw szkoleniowych:
W 2009 r. uruchomiona została organizacja praktyk zawodowych w zakresie
zarządzania nieruchomościami oraz szacowania nieruchomości (szerzej na ten
temat w pkt. 1.5. sprawozdania).
l Projekt modernizacji Warszawskiego Domu Ekonomisty PTE – w szcze-gólności:
– uzyskano od Konserwatora Zabytków wytyczne konserwatorskie dla
kompleksowej modernizacji Warszawskiego Domu Ekonomisty;
– pozyskano środki finansowe na częściowe dofinansowanie prac remontowych
w budynku;
– zakończono remont frontonu kamienicy – Dom Ekonomisty w Warszawie,
siedziby Zarządu Krajowego PTE;
–prowadzona jest aktywna polityka w sprawie wykorzystania powierzchni
lokalowych pod wynajem w budynku Domu Ekonomisty, co przynosi wymierne
rezultaty finansowe. (Szerzej na ten temat w pkt. 3. sprawozdania);
Informacje o wymienionych oraz innych przedsięwzięciach zrealizowanych w
2009 r. na szczeblu krajowym, jak i w Oddziałach były sukcesywnie zamieszczane
w kolejnych edycjach „Biuletynu PTE. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono
realizację programu działalności statutowej Zarządu Krajowego PTE w 2009 roku,
według tematycznego ujęcia realizowanej działalności.
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2009 roku
składa się z dwóch części: Sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego PTE oraz
Sprawozdań Oddziałów PTE.
W części I zaprezentowano realizację programu działalności merytorycznej w 2009 r. na
szczeblu krajowym PTE, w tym udział poszczególnych organów, jednostek i zespołów
szczebla krajowego w realizacji tego programu. Ponadto, dla zilustrowania dorobku
całego PTE, w tej części sprawozdania zamieszczono dane liczbowe charakteryzujące
podstawowe dziedziny i formy aktywności podejmowanej przez Oddziały PTE.
W części II zaprezentowano dorobek Oddziałów Towarzystwa, zamieszczając w niej
sprawozdania poszczególnych Oddziałów, nadesłane do Zarządu Krajowego PTE.
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1.
REALIZACJA PROGRAMU DZIA£ALNOŒCI
STATUTOWEJ ZARZ¥DU KRAJOWEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
EKONOMICZNEGO W 2009 R.
1.1. Upowszechnianie dorobku VIII Kongresu Ekonomistów
Polskich
W 2009 r. kontynuowane były działania nastawione na upowszechnianie dorobku VIII
Kongresu Ekonomistów Polskich, który odbył się 29 i 30 listopada 2007 r. w Warszawie
pod hasłem „Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju”.
Zrealizowano poważne zadanie wydawnicze wydając całą pokongresową serię
wydawniczą obejmującą osiem tomów (w tym jeden w języku angielskim);( tom VI
ukazał się w 2008 r.)
Tom I: Polska transformacja i jej przyszłość, redakcja naukowa: Elżbieta
Mączyńska (wersja polska i angielska)
Tom II: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, redaktorzy naukowi:
Bogusław Fiedor, Zbigniew Hockuba
Tom III: Polityka gospodarcza a rozwój kraju, redaktor naukowy: Urszula Płowiec
Tom IV: Jakość kształcenia ekonomicznego, redaktor naukowy: Marek Rocki
Tom V: Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej
gospodarki, redaktor naukowy: Ewa Okoń-Horodyńska
Tom VI: Sektor finansowy – dylematy i kierunki rozwoju, redaktor naukowy:
Stanisław Rudolf (ukazał się w 2008 r.)
Tom VII: Konwergencja gospodarcza Polski, redaktor naukowy: Zofia B. Liberda
Tom VIII: Debata o gospodarczej przyszłości Polski, redaktor naukowy: Joanna
Kotowicz-Jawor
Kontynuowano debatę VIII Kongresu na konwersatoriach „Czwartki u
Ekonomistów” oraz na konferencjach i seminariach naukowych (przykłady
przedstawiono w następnym punkcie sprawozdania).

1.2. Konferencje/seminaria/spotkania
1. Seminarium Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie Krajowym
PTE nt. Zmiany w Ustawie o rachunkowości oraz Produkty strukturyzowane
odbyło się 28 stycznia 2009 r.; Do dyskusji wprowadzili dr Andrzej Jakubowicz
– wykładowca finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Hotelarstwa,
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Gastronomii i Turystyki w Warszawie, biegły rewident oraz Michał Kowalski –
wiceprezes i dyrektor w firmie Wealth Solutions.
2. Seminarium z cyklu Forum Myśli Strategicznej nt. Węzły Gordyjskie Świata
odbyło się 16 lutego 2009 r. Do dyskusji wprowadzili: prof. Antoni Kukliński,
przewodniczący Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim,
prof. Zdzisław Sadowski, Prezes Honorowy PTE, prof. Andrzej Wierzbicki,
zastępca przewodniczącego Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus Polskiej
Akademii Nauk.
3. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci
Profesora Czesława Bobrowskiego - wybitnego ekonomisty, prezesa
honorowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Profesora Uniwersytetu
Warszawskiego, doktora honoris causa Sorbony i Akademii Ekonomicznej w
Krakowie, twórcy powojennego Trzyletniego Planu Odbudowy oraz inicjatora
reform gospodarczych. Uroczystość odbyła się 19 lutego 2009 r. Tablicę
ufundowało PTE.
4. Seminarium naukowe połączone z promocją książki Edwarda Łukawera
pt. O tych z Najwyższej Półki czyli rzecz w sprawie naszego środowiska
ekonomicznego odbyło się 19 lutego 2009 r.
5. Seminarium Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie Krajowym
PTE nt. Zmiany w polskim prawie podatkowym odbyło się 28 lutego 2009 r.
Wprowadzenia do dyskusji dokonał Witold Missala, doradca podatkowy,
prezes Stowarzyszenia Syndyków, Likwidatorów i Sanatorów. Wprowadzenia
do tematu: Podatki w planowaniu finansów osobistych dokonała B. Witkowska,
wykładowca EAFP, doradca podatkowy.
6. Konferencja pt. Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo
bilansowe – zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w
Polsce, odbyła się 9 marca 2009 r. ;
7. Konserwatorium „Czwartki u Ekonomistów” nt. Czy prewencja
ubezpieczeniowa może być narzędziem współfinansowania publicznej
służby zdrowia odbyło się 12 marca 2009 r.;
8. Seminarium z cyklu Forum Myśli Strategicznej nt. Węzły Gordyjskie Europy
odbyło się 16 marca 2009 r. ;
9. Seminarium Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie Krajowym PTE
nt. Nieruchomości – jak, gdzie i kiedy inwestować? oraz Fundusze hedgingowe
odbyło się 25 marca 2009 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: U. Słowik, prezes
Instytutu Rynku Nieruchomości oraz A. Czartoryska, TFI Superfund.
10. Seminarium Rady Naukowej nt. Kluczowe czynniki określające
scenariusz rozwoju Polski w ramach Narodowego Programu Foresight
„Polska 2020” odbyło się 8 kwietnia 2009 r. Wprowadzenia do dyskusji
dokonał prof. Witold M. Orłowski;
11. Konwersatorium „Czwartki u Ekonomistów” nt. Międzynarodowa
konkurencja podatkowa i jej implikacje dla Europy ŚrodkowoWschodniej” odbyło się 23 kwietnia 2009 r. Wprowadzenia do dyskusji
dokonał dr Marcin Piątkowski z Akademii Leona Koźmińskiego;
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12. Seminarium z cyklu Forum Myśli Strategicznej nt. Węzły Gordyjskie Polski
odbyło się 27 kwietnia 2009 r. Do debaty wprowadził dr Paweł Bochniarz –
Członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów;
13. Seminarium Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie
Krajowym PTE nt. Czy przedsiębiorstwa turystyczne mają szansę na sukces
oraz Fundusze specjalistyczne odbyło się 29 kwietnia 2009 r.
14. Konwersatorium z cyklu „Czwartki u Ekonomistów” nt. Kryzys
japońskiego zarządzania zarówno na poziomie rządowym jak i w
prywatnym biznesie odbyło się 14 maja 2009 r.;
15. Konwersatorium z cyklu „Czwartki u Ekonomistów” nt. XX-lecie Okrągłego
Stołu. Zasady funkcjonowania gospodarki odbyło się 4 czerwca 2009 r.. Do
debaty wprowadził prof. Władysław Baka, przedstawiciel strony rządowej w
zespole gospodarki i polityki społecznej w czasie obrad Okrągłego Stołu;
16. Seminarium Rady Naukowej nt. Rynek pracy w Polsce w warunkach
kryzysu odbyło się 23 czerwca 2009 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonała
prof. dr hab. Urszula Sztanderska, Prodziekan Wydziału Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego;
17. Seminarium Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie Krajowym
PTE nt. Budowanie strategii personalnej dobie kryzysu czyli dostępne dla
wszystkich ale mało znane – GHR, HRM, HR, ZZL, INTERIM (wprowadzenia
dokonała Marta Szklarska, Alter FM Paertners) oraz nt. System emerytalny i
rentowy – jego rola i znaczenie w planowaniu finansowym (wprowadzenie – dr M.
Mazur, wykładowca EAFP); seminarium odbyło się 24 czerwca 2009 r.
18. Konwersatorium z cyklu „Czwartki u Ekonomistów” nt. Imperium
amerykańskie - perspektywy gospodarki i dolara odbyło się 25 czerwca
2009 r. Do debaty wprowadzili: prof. Tomasz Gruszecki z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Jerzy Strzelecki, bankier inwestycyjny. b.
wiceminister przekształceń własnościowych, dr Andrzej Raczko, dyrektor
Departamentu Analiz Rynkowych, Komisja Nadzoru Finansowego;
19. Klub Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie Krajowym PTE
zorganizował spotkanie branżowe dla przedsiębiorców – projekt
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego pt. „Przedsiębiorczość Akademicka – Skuteczny
Transfer Wiedzy”. Spotkanie odbyło się 15 lipca 2009 r.
20. Seminarium naukowe we Vlotho nt. Społeczna gospodarka rynkowa
w Niemczech i Unia Europejska odbyło się od 9 do 23 sierpnia 2009 r.
Niemczech. W seminarium wzięło udział 24 osoby – przedstawiciele PTE
wytypowani z Oddziałów naszego Towarzystwa oraz dwójka Laureatów OWE;
21. Forum Myśli Strategicznej poświęcone dyskusji nt. dokumentu
koncepcyjnego dotyczącego Forum odbyło się 28 września 2009 r.;
22. Forum Myśli Strategicznej nt. Mocarstwa XXI wieku – przyczynek do
studiów geostrategicznych odbyło się 28 września 2009 r. Wprowadzenia
do dyskusji dokonał prof. Krzysztof Rybiński;
23. Seminarium Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie
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Krajowym PTE nt. Wpływ makrootoczenia na finanse gospodarstw
domowych oraz Perspektywy koniunktury gospodarczej i giełdowej odbyło się
30 września 2009 r. Prelegentami byli Wojciech Białek z Banku PKO S.A. oraz
Jerzy Nikorowski reprezentujący TFI Superfund S.A.
24. Konwersatorium z cyklu „Czwartki u Ekonomistów” nt. Raportu NBP
Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego odbyło się 15
października 2009 r. Wprowadzenie: Sławomir S. Skrzypek, Prezes NBP.
Komentarze do „Raportu” wygłosili: prof. Maciej Bałtowski, prof. Krzysztof
Opolski, prof. Zdzisław Sadowski, prof. Andrzej Wernik;
25. Forum Myśli Strategicznej nt. Rządowy dokument Strategiczny „Polska
2030” odbyło się 26 października 2009 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał
Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów RP;
26. Konferencja nt. Idea przedsiębiorczości akademickiej a praktyka.
Innowacyjność szansą polskiej gospodarki odbyła się 30 października 2009 r.
Konferencja zorganizowana wspólnie z Klubem Przedsiębiorców i Ekspertów
PTE.
27. Konferencja nt. Co ekonomiści myślą o przyszłości? odbyło się 4 listopada
2009 r. Konferencję zorganizowali wspólnie Komitet Prognoz „Polska 2000
Plus” PTE, przy Prezydiom PAN oraz Polskie Towarzystwo Współpracy z
Klubem Rzymskim;
28. Konwersatorium cyklu „Czwartki u Ekonomistów” – nt. Sztuki piękne i
humanistyka jako kapitał innowacyjny organizowane przez PTE i MNiSW
odbyło się 19 listopada br.;
29. Forum Myśli Strategicznej nt. Polonia Quo Vadis odbyła się 23 listopada
2009 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Antoni Kukliński;
30. Seminarium Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie Krajowym
PTE nt. Budżet gospodarstwa domowego i jego analiza w planowaniu finansowym
(wprowadzenie: E. Toczydłowska, wykładowca EAFP) oraz nt. Zastosowanie
wartości pieniądza w czasie realizacji celów finansowych (wprowadzenie:
Ryszard Kępski, wykładowca EAFP) odbyło się 25 listopada 2009 r.
31. Seminarium Rady Naukowej nt. „Nauki ekonomiczne a współczesność.
Modyfikacje paradygmatu i współpraca z innymi dziedzinami nauk”
odbyło się 25 listopada 2009 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof.
Bogusław Fiedor.
32. Konwersatorium z cyklu „Czwartki u Ekonomistów” - Dyskusja dotycząca
książki prof. Kazimierza Łaskiego „Mity i rzeczywistość w polityce
gospodarczej i nauczaniu ekonomii, odbyła się 26 listopada 2009 r.;
33. Konwersatorium z cyklu „Czwartki u Ekonomistów” - Dyskusja nt.
najnowszej książki Profesora Tadeusza Kowalika pt. www.POLSKA
TRANSFORMACJA.pl, odbyła się 3 grudnia 2009 r.;
34. Seminarium Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie
Krajowym PTE nt. Złoto inwestycyjne (podejście biznesowe a naukowe)
odbyło się 18 grudnia 2009 r. Prezentację metody przedstawiła Marta
Prusik., konsultant ds. Złota inwestycyjnego przedsiębiorstwa Mennica
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Polska S.A.
Przedsięwzięcia zrealizowane od stycznia 2010 r. do marca 2010 r.
35. Konwersatorium w ramach cyklu „Czwartki u Ekonomistów” nt. Kodeks
budowlany. Aspekty prawne i ekonomiczne – prof. Zygmunt Niewiadomski
SGH i jego zespół zaprezentowali tezy do projektu ustawy. Dyskusja odbyła
się 14 stycznia 2010 r.
36. Konwersatorium w ramach cyklu „Czwartki u Ekonomistów” nt. Rola
nauki i techniki w „odrabianiu zaległości cywilizacyjnych” Polski – debata
organizowana przez PTE i MNiSW oraz współfinansowana przez NBP odbyła
się 21 stycznia 2010 r.
37. Forum Myśli Strategicznej nt. Strategiczne problemy rozwoju szkolnictwa
wyższego w Polsce – odbyło się 25 stycznia 2010 r. Wprowadzenia do
dyskusji dokonała Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara
Kudrycka.
38. Konwersatorium w ramach cyklu „Czwartki u Ekonomistów” nt.
Efektywność ulg podatkowych na B+R – debata organizowana przez PTE i
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się 18 lutego 2010 r .
Wprowadzenia do dyskusji dokonali: Leszek Grabarczyk, dyrektor
departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW, Krzysztof Gulda, dyrektor
Departamentu Strategii MNiSW, prof. Piotr Pysz, Wyższa Szkoła Finansów i
Zarządzania w Białymstoku oraz Fachhochschule für Wirtschaft und Technik
Vechta/Diepholz/Oldenburg
39. Forum Myśli Strategicznej nt. Uniwersalia i anomalie w procesach
globalizacji XXI wieku – odbyło się 22 lutego 2010 r. Wprowadzenia do
dyskusji dokonał dr Wiesław Gumuła, dyrektor Oddziału NBP w Katowicach;
40. Seminarium Rady Naukowej nt. Sektor bankowy w obecnym globalnym
kryzysie odbyło się 24 lutego 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof.
nadzw. dr hab. Cezary Wójcik ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
41. Konwersatorium w ramach cyklu „Czwartki u Ekonomistów nt. Lokalne
fundusze wzajemnych poręczeń kredytowych - debata zorganizowana przez
Zarząd Krajowy PTE we współpracy z Oddziałem Warszawskim PTE odbyła się 4
marca 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonali:dr Jerzy Małkowski, prezes
Zarządu Oddziału Warszawskiego PTE, prof. Czesław Skowronek z Uniwersytetu
M.Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Edward Purchla, doradztwo ekonomiczne.
42. Konwersatorium w ramach cyklu „Czwartki u Ekonomistów nt. OFE a
finanse publiczne – debata odbyła się 11 marca 2010 r. Wprowadzenia do
dyskusji dokonali: prof. Leokadia Oręziak ze Szkoły Głównej Handlowej, prof.
S. Ryszard Domański z instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Jeremi
Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
43. Forum Myśli Strategicznej nt. Nowa ścieżka rozwoju świata. Program
Klubu Rzymskiego – odbędzie się 22 marca 2010 r. Wprowadzenia do
dyskusji dokona prof. Zdzisław Sadowski.

1.3. Konferencje poza PTE
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l 5-6 lutego 2009 r. – Kongres Strategiczne zarządzanie ryzykiem,
organizator Informedia Polska; prof. Elżbieta Mączyńska wzięła udział w
dyskusji panelowej nt. „Czy Polska jest odporna na kryzys?”
l 9 marca 2009 r. – Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo
bilansowe, organizator Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne, prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt.
„Modele wczesnego ostrzegania jako narzędzie wspomagania analiz
sprawozdań finansowych”
l 11-13 maja 2009 r. – X Międzynarodowa Konferencja Naukowa
E-gospodarka-E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej; prof.
Elżbieta Mączyńska przygotowała referat nt. W poszukiwaniu gospodarczego
ustroju równowagi. Czy zmierzamy do ładu ekologiczno-społecznej gospodarki
rynkowej?
l 14-17 maja 2009 r. – XII Kongres Brokerów; prof. Elżbieta Mączyńska
wygłosiła referat nt. Społeczeństwo ryzyka – wyzwania dla sektora ubezpieczeń.
l 29 maja 2009 r. – Druga Międzynarodowa Konferencja Chiny w globalnym
świecie – konferencja BIS; prof. Elżbieta Mączyńska zaprezentowała dorobek
działającego przy PTE Forum Myśli Strategicznej.
l 23-24 czerwca 2009 r. – Konferencja Naukowa Wspólnej Komisji
Ekonomistów PAN i RAN nt. Państwo i gospodarka w Polsce i w Rosji:
lekcje XX i perspektywy XXI wieku - referat nt. Dylematy ustrojowe – czy
zmierzamy do ładu ekologiczno-społecznej gospodarki rynkowej?
l 11-18 lipca 2009 r. – Congress of Political Economists International COPE;
prof. Elżbieta Mączyńska przygotowała referat nt. Post-industrial economy of
the impermanence. The global uncertainty.
l 1-2 października 2009 r. – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa,
organizowana przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie nt.
Determinanty rozwoju gospodarczego. Aspekty mikro- i makroekonomiczne
prof. nt. Upadłości przedsiębiorstw – dysfunkcje, ich przyczyny.
l 3 października 2009 r. – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w
Tarnowie - Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010; prof. Elżbieta
Mączyńska wygłosiła wykład inauguracyjny nt. Globalna niepewność a
zagrożenia w działalności gospodarczej.
l 4 listopada 2009 r. – Konferencja naukowa nt. Co ekonomiści myślą o
przyszłości; prof. Elżbieta Mączyńska wygłosiła referat nt. Dylematy
kształtowania społeczno-gospodarczego ładu przyszłości.
l 10 grudnia 2009 r. – Seminarium naukowe nt. Ekonomia w kryzysie?
Dyskusja nad możliwym wpływem globalnego kryzysu gospodarczego na
teorie ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, Nowy
Świat 72, Warszawa, prof. Elżbieta Mączyńska
przygotowała referat nt.
Ekonomia a przełom cywilizacyjny.
l 17-18 grudnia 2009 r. – Konferencja pt. Wyzwania przyszłości, Komitet
Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Dom Pracy Twórczej PAN w
Mądralinie k/Warszawy, prof. Elżbieta Mączyńska wygłosi referat nt. Naruszona
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równowaga a ustrój gospodarczy. Pytania otwarte.
Od stycznia do marca 2010 r.:
l 26 stycznia 2010 r. – Konferencja CORPORATE GOVERNANCE XLI
Prywatyzacja 2010, Sala Notowań GPW, udział prof. Elżbiety Mączyńskiej w
panelu nt. Prywatyzacja: Dla korzyści doraźnych, czy przyszłych? Dla budżetu,
czy dla gospodarki?
l 17 lutego 2010 r. – Konferencja Czego nauczył nas kryzys? Trendy w
polityce gospodarczej, Ministerstwo Gospodarki, prof. Elżbieta Mączyńska
poprowadziła panel dyskusyjny Rola polityki gospodarczej w kryzysie – zmiana
optyki patrzenia na życie gospodarcze.

1.4. Wspieranie przedsiêwziêæ naukowych w Oddzia³ach Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego
Wspieranie przedsięwzięć naukowych w Oddziałach PTE odbywało się poprzez
udział przedstawicieli szczebla krajowego Towarzystwa, zapraszanych do
wygłoszenia referatu na konferencji (przykłady przedstawiono w punkcie
sprawozdania o konferencjach poza Zarządem Krajowym PTE). Inne wybrane
przykłady wspierania przedsięwzięć w Oddziałach odbywało się również ramach
wpłat „1%” podatku od osób fizycznych na działalność statutową naszego
Towarzystwa, jako organizacji pożytku publicznego. Takiego wsparcia udzielono
Oddziałowi PTE w Koszalinie, który od lat organizuje konkurs na najlepsze prace
dyplomowe w regionie.

1.5. Dzia³alnoœæ ukierunkowana na pozyskiwanie œrodków
finansowych (dotacji) wspieraj¹cych dzia³alnoœæ statutow¹ PTE
W 2009 roku podejmowano działania mające na celu wsparcie działalności
statutowej poprzez pozyskiwanie środków finansowych (dotacji krajowych
oraz funduszy unijnych) w ramach ogłaszanych konkursów. Rok sprawozdawczy
był szczególnie pomyślny dla Zarządu Krajowego pod tym względem.
Realizacja pozyskanych środków finansowych (dotacji) przedstawia się
następująco:
1) Środki pozyskane na realizację XXII edycji Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej pt. Środowisko naturalne w procesie gospodarowania:
l Narodowy Bank Polski przyznał 83 000,00 zł dofinansowania na:
l koszty organizacyjne,
l wydanie i dystrybucję książek:
- Polityka gospodarcza a rozwój kraju, Urszula Płowiec (red. naukowa)
- Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej
gospodarki,
Ewa Okoń-Horodyńska (red. naukowa)
- Jakość kształcenia ekonomicznego, Marek Rocki (red. naukowa,
l wydanie biuletynu PTE promującego OWE,
l nagrody dla nauczycieli i szkół (finansowe i rzeczowe);
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l Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał 256
400,00 zł na realizację elementów promujących postawy ekologiczne
związanych z tematem Olimpiady w tym na:
l administrację projektem,
l nagrody dla laureatów i nauczycieli,
l przygotowanie i wydanie biuletynów PTE promujących OWE (3 numery),
l organizację finałów OWE w Jachrance, w tym koncertu,
l materiały promocyjne i stworzenie strony internetowej specjalnie na
potrzeby XXII OWE,
l materiały dydaktyczne dla uczniów (zakup książek).
Projekt XXII OWE został zrealizowany.
2) Środki pozyskane na realizację XXIII edycji Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej pt. Wahania koniunktury a rozwój gospodarki
l Narodowy Bank Polski przyznał 80 000,00 zł dofinansowania na:
l zakup i dystrybucję wśród uczestników Olimpiady 3000 egzemplarzy
książki Grzegorza Kołodki pt. „Wędrujący Świat”,
l nagrody dla laureatów;
l Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga przyznała 32 000,00 zł
dofinansowania na nagrody dla laureatów Olimpiady.
3) Projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:
l Wniosek o dofinansowanie projektu pt. Przedsiębiorczość akademicka-skuteczny
transfer wiedzy; Wniosek złożony przez PTE w partnerstwie z Oddziałem PTE w
Bydgoszczy w odpowiedzi na konkurs z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i
przedsiębiorstw – projekt jest realizowany (kwota dofinansowania: 620 313,42 zł).
l Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości akademickiej typu Spin
Off/ Spin Out wśród przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych regionu
mazowieckiego. Oferta szkoleniowa oraz doradztwo specjalistyczne
skierowana jest do 8 pracowników naukowych i 45 studentów.
Tematy szkoleń:
l Zakładanie działalności gospodarczej w krajach UE,
l Outsourcing w praktyce,
l Innowacyjność i ochrona własności intelektualnej,
l Finansowanie współpracy nauki i biznesu w ramach funduszy
strukturalnych,
l Warsztaty innowacyjności,
l PR, czyli jak kreować wizerunek firmy,
l Autoprezentacja,
l Motywacja i zarządzanie zespołem,
l Coaching.
l W ramach projektu realizowane są liczne spotkania z naukowcami i
przedsiębiorcami, podczas których promowana jest idea przedsiębiorczości
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akademickiej.
l Wniosek o dofinansowanie projektu pt. Przedsiębiorczość akademicka-skuteczny
transfer wiedzy 2; Wniosek złożony przez w odpowiedzi na konkurs z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla
współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” – projekt otrzymał dofinansowanie i jego
realizacja rozpocznie się w sierpniu 2010 (kwota dofinansowania: 460 560, 54 zł).
Projekt jest kontynuacją pierwszej części, wzbogaconą o nowe elementy np.
staże dla doktorantów w przedsiębiorstwach współpracujących ze sferą naukową.
4) Inne dotacje:
l Wniosek o finansowanie działalności wspomagającej badania, zadania
wydawnicze; Wniosek złożony do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na wydanie publikacji pokongresowych został pozytywnie oceniony –
otrzymana przez PTE dotacja w wys. 44 900 zł jest w trakcie rozliczania.
W ramach projektu dofinansowane zostało wydanie następujących publikacji
serii pokongresowej:
Polska transformacja i jej przyszłość, redakcja naukowa: Elżbieta Mączyńska
(wersja polska i angielska) - tom I,
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, redakcja naukowa:
Bogusław Fiedor, Zbigniew Hockuba - tom II,
Polityka gospodarcza a rozwój kraju, redakcja naukowa: Urszula Płowiec - tom III,
Jakość kształcenia ekonomicznego, redakcja naukowa: Marek Rocki, tom IV,
Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki,
redakcja naukowa: Ewa Okoń-Horodyńska - tom V
Konwergencja gospodarcza Polski, redakcja naukowa: Barbara Z. Liberda - tom VII,
Debata o gospodarczej przyszłości Polski, redakcja naukowa: Joanna KotowiczJawor - tom VIII;
l Wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Edukacja społeczno-gospodarcza
niezbędnym elementem obywatelskości.”. Wniosek złożony w odpowiedzi na
konkurs ogłoszony przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach
konkursu „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” – projekt otrzymał
dofinansowanie. Obecnie trwają negocjacje między PTE a jednostką
wdrażającą (kwota dofinansowania 145 100 zł oraz wkład własny w wysokości
16 100 zł).
l Wniosek ma na celu wsparcie organizowanych przez PTE seminariów
ekonomicznych oraz stworzenie platformy e-learningowej, na której
zamieszczane będą materiały edukacyjne z zakresu ekonomii i
przedsiębiorczości.

1.6 Wspó³praca z zagranic¹
Współpraca z zagranicą zajmuje ważne miejsce w działalności Zarządu
Krajowego PTE. Składa się na nią współpraca z międzynarodowymi organizacjami
ekonomistów, udział członków Towarzystwa kongresach i konferencjach
międzynarodowych, stymulowanie, bądź wspieranie kontaktów międzynarodowych
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zarówno Oddziałów PTE, jak i poszczególnych osób, upowszechnianie informacji
oraz zachęcanie szczególnie młodych ekonomistów do udziału w kongresach czy
konferencjach międzynarodowych itp.
1. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami ekonomistów
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne współpracuje z wieloma organizacjami
międzynarodowymi, czy to będąc ich członkiem, czy biorąc udział w ich pracach w
inny sposób. Nasi główni partnerzy to:
l International Economic Association (IEA), którego PTE jest członkiem od
kilkunastu lat. Jest to organizacja zrzeszająca ponad 60 krajowych towarzystw
ekonomistów z całego świata. IEA organizuje swoje kongresy gromadzące około
1000 osób co 3 lata. Ostatni, XV kongres odbył się w Istambule w 2008 r.,
następny zaś odbędzie się w Pekinie w 2011 r. Kongresom towarzyszą
posiedzenia Rady IEA, w których PTE jest zawsze reprezentowane. Funkcję
Prezydenta tej organizacji pełni prof. Masahito Aoki (Stranford University, USA),
zaś funkcję Prezydenta Elekta prof. Joseph Stiglitz z Columbia University, USA,
laureat Nagrody Noble z 2001 r.
l European Economic Association (EEA), to największa organizacja
ekonomistów zrzeszająca indywidualnych członków (zrzesza również członków
wspierających, głównie banki, międzynarodowe koncerny itp.). W jej
organizowanych co roku kongresach bierze udział około 2000 ekonomistów,
zarówno z Europy, jak i z innych części świata. Siedziba EEA znajduje się w
Londynie. Pomimo podejmowanych działań popularyzatorskich, w kongresach tych
uczestniczy niewielu polskich ekonomistów.
l Congress of Political Economists, International (COPE), to międzynarodowa
organizacja ekonomistów z siedzibą w Wilkes-Barre w USA. Organizuje swoje
kongresy co roku w różnych częściach świata. Jest to najbardziej polska z
międzynarodowych organizacji ekonomistów. Polscy uczestnicy kongresów
stanowią często najliczniejszą jej grupę. Pięciu polskich ekonomistów wchodzi w
skład jej Rady Dyrektorów, zaś prof. Stanisław Rudolf w latach 2001 – 2005 pełnił
funkcję Prezydenta Elekta, a następnie Prezydenta tej organizacji.
l Zarząd Krajowy PTE współpracuje również z innymi organizacjami czy
stowarzyszeniami zagranicznymi. Informacje dotyczące organizowanych przez nie
seminariów czy konferencji znaleźć można na stronie internetowej PTE.
2. Udział w seminariach, konferencjach i kongresach międzynarodowych
l Seminarium we Vlotho. Szczególne miejsce we współpracy zagranicznej
Towarzystwa stanowią realizowane corocznie od kilkunastu lat (zainaugurowane
kilkanaście lat temu przez obecnie już nieżyjącego prof. Bronisława Miszewskiego
– wiceprezesa PTE w latach 1989-1993) seminaria we Vlotho. Biorą w nim udział
pracowników naukowych i praktycy z całej Polski. Są one organizowane w ramach
współpracy Zarządu Krajowego PTE z Fundacją L. Erharda w Bonn. Seminaria
odbywają się w niemieckim ośrodku Gesamteuropaisches Studienwerk e.V.
(GESW) we Vlotho. W dniach 9 - 23 sierpnia 2009 r. odbyło się XVIII takie
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seminarium na temat Społecznej gospodarki rynkowej i integracji europejskiej. W
seminarium, pod kierunkiem prezes PTE prof. Elżbiety Mączyńskiej, uczestniczyło
24 przedstawicieli Oddziałów PTE. W gronie uczestników znaleźli się również
przedstawiciele praktyki gospodarczej, a także laureaci Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej. Stronę niemiecką reprezentował prof. Piotr Pysz (w przeszłości
wieloletni szef GESW, pracownik Uniwersytetu w Oldenburgu, obecnie także
profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Białymstoku i Fachhochschule
w Vechte). Finansowanie corocznych seminariów zapewnia Fundacja Ludwiga
Erharda w Bonn (Ludwig-Erhard-Stiftung). Seminarium we Vlotho w 2009 r.
przyczyniło się również do przyspieszenia i zamknięcia prac nad publikacją pt. „Idea
ordo i społeczna gospodarka rynkowa”, która ukaże się w kwietniu 2010 r.
l Kongres w Dubaju. Duża grupa polskich ekonomistów, w tym członków
PTE, wzięła udział w kongresie COPE (Congress of Political Economists,
International), jaki się odbył w dniach 11-18 lipca 2009 r. w Dubaju (Zjednoczone
Emiraty Arabskie). Zarząd Krajowy PTE był reprezentowany przez prof. Elżbietę
Mączyńską, prezesa PTE oraz prof. Stanisława Rudolfa, wiceprezesa PTE. Był to
już 20-ty, jubileuszowy, kongres tej międzynarodowej organizacji ekonomistów.
Kongresy COPE pomyślane są w ten sposób, że oprócz sesji naukowych,
uczestnicy zapoznają się z gospodarką kraju, w którym odbywa się kongres.
Służą temu spotkania z przedstawicielami życia gospodarczego tych krajów,
wizyty w lokalnych Uniwersytetach, prezentacje na sesjach plenarnych itp.
Wiedza o tych krajach uzupełniana jest poprzez wycieczki edukacyjne,
powiązane z wizytami w zakładach pracy czy instytucjach. Temat wiodący
kongresu w Dubaju, to „Główne czynniki rozwoju gospodarczego i społecznego”
(The Key-Factors of Business and Socio-Economic Development). Obszary
tematyczne kongresu w Dubaju zostały zakreślone bardzo szeroko i dotyczyły m.
in.: mikro- i makroekonomicznych czynników wzrostu gospodarczego, roli
instytucji we wzroście gospodarczym, kapitału społecznego i kapitału ludzkiego,
systemów innowacyjnych, wzrostu zrównoważonego, a także problemów
marketingu, rachunkowości, bankowości oraz etyki. Tematykę tę uzupełniono o
międzynarodową działalność gospodarczą.
Podobnie jak na poprzednich kongresach, i tym razem polscy uczestnicy
stanowili grupę najliczniejszą. Tak znaczny udział polskich ekonomistów w
kongresie sprawił, że polskie problemy ekonomiczne były często przedmiotem
prezentacji i dyskusji. Najwięcej sesji kongresowych poświęconych było
polityce gospodarczej i to zarówno o zasięgu globalnym, zasięgu europejskim,
jak i krajowym (polskim, estońskim itp.). Polscy uczestnicy przewodniczyli
większości sesji plenarnych i byli to m.in.: prof. prof. S. Bukowski, M. Gorynia,
W. Grudzewski, I. Hejduk, B. Kozłowska, M. Ratajczak, S. Rudolf. Obszerne
sprawozdanie z kongresu w Dubaju, w tym o niezwykłym miejscu, jakim jest
Dubaj, przedstawił prof. Stanisław Rudolf, wiceprezes PTE w Biuletynie PTE nr
2/2010.
Tradycyjnie już uczestnicy kongresu w Dubaju wybrali miejsce kolejnego
spotkania. Następny 21-szy kongres COPE odbędzie się w Honolulu na Hawajach
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w dniach 10 – 17 lipca 2010 r. Jego temat brzmi następująco „Gospodarka i
ekonomia po kryzysie” (The Economy and Economics After the Crisis). Bliższe
informacje na temat działalności COPE jak również informacje dotyczące kongresu
w Honolulu znaleźć można na stronie internetowej COPE www.copeintl.org.
Podstawowe informacje na temat Kongresu (Call for Papers) znaleźć można również
na www.pte.pl
l Kongres w Barcelonie. W dniach 23–27 sierpnia 2009 r. odbył się 24-ty kongres
European Economic Association (EEA) w Barcelonie. Kongres zgromadził blisko 2000
uczestników, zaś na ponad 400 sesjach przedstawiono blisko 1700 referatów. O skali
przedsięwzięcia świadczyć może fakt, że Rada Programowa Kongresu liczyła blisko
300 osób. Gospodarzem kongresu była Barcelona Graduate School of Economics.
Uczestnicy kongresu w Barcelonie, to ludzie stosunkowo młodzi (80 % nie
przekroczyła 35 lat). Polska reprezentacja na kongresie była bardzo skromna i
ograniczyła się do kilku osób. Od Kongresu w Wiedniu w 2006 r., w którym
uczestniczył przedstawiciel Zarządu Krajowego podjęta została wielka akcja
promocyjna mająca na celu zachęcanie, szczególnie młodych polskich ekonomistów,
do udziału w kongresach. Pisma w tej sprawie Zarząd Krajowy skierował do
wszystkich dziekanów wydziałów ekonomicznych w Polsce. Sprawiło to, że w
kolejnych kongresach w Budapeszcie i Mediolanie ich udział był wyraźnie większy,
chociaż ciągle niedostateczny. Niski udział polskich uczestników kongresów uznać
można za oznakę braku otwarcia polskiej ekonomii i polskich ekonomistów na Europę
i świat. Przyczyny tego, to w opinii wiceprezesa prof. Stanisława Rudolfa brak wiedzy
o kongresach EEA, ograniczona ilość środków finansowych na wyjazdy zagraniczne,
słabe przygotowanie matematyczne, ograniczone środki na badania naukowe, a
także brak czasu na przygotowanie oryginalnych opracowań (do prezentacji na
kongresie kwalifikowane są tylko bardzo dobre referaty). Obszerna informacja na
temat Kongresu w Barcelonie przedstawiona została w Biuletynie PTE nr 6/2009.
l Kolejny, 25. kongres EEA odbędzie się w Glasgow w Szkocji w terminie 23–26
sierpnia 2010 r. Jego gospodarzem będzie University of Glasgow w Szkocji. Bliższe
informacje na jego temat znaleźć można na www.pte.pl
3. Stymulowanie współpracy z zagranicą zarówno Oddziałów PTE jak
i członków Towarzystwa
Z danych uzyskanych z poszczególnych Oddziałów PTE wynika, że tylko niektóre
z nich utrzymują bezpośrednie kontakty zagraniczne. Zarząd Krajowy podejmował
próby rozwijania tych kontaktów, sugerując Oddziałom włączanie się do istniejącej
już współpracy władz miejskich czy samorządowych na swoim terenie (każde
miasto wojewódzkie posiada współpracę z przynajmniej kilkoma miastami
partnerskimi). Wysiłki Towarzystwa skupiały się również na zachęcaniu polskich
ekonomistów do udziału w kongresach, konferencjach i seminariach
międzynarodowych. Tworzono także okazje do nawiązywania takich kontaktów
poprzez organizowanie seminariów czy konferencji z udziałem gości
zagranicznych. Wśród form podejmowanych działań wymienić można następujące:
n Uruchomienie specjalnej podstrony internetowej, na której prezentowane są
informacje o rekomendowanych przez PTE seminariach, konferencjach czy
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kongresach, w tym o wspominanych już kongresach takich organizacji jak
COPE, EEA, czy IEA, a także wielu innych;
Popularyzacja współpracy międzynarodowej na łamach „Biuletynu PTE” gdzie
zamieszczane są sprawozdania z udziału w konferencjach międzynarodowych
bądź kongresach, a także informacje dotyczące takiej współpracy;
Organizowanie seminariów angielskojęzycznych z udziałem gości
zagranicznych. Przykładem może tu być seminarium zorganizowane w ramach
„czwartków u ekonomistów” nt. „Kryzys japońskiego zarządzania…” z
udziałem naukowców japońskich;
Rozwijanie i wzbogacanie angielskiej wersji strony internetowej PTE,
nakierowanej na kontakty z ekonomistami zagranicznymi, bądź ekonomistami
polskiego pochodzenia przebywającymi za granicą;
Zamieszczanie na stronie internetowej PTE krótkich raportów w języku
angielskim z odbywających się w Domu Ekonomisty „czwartków u
ekonomistów”;

1.7. Rozwiniêcie nowych inicjatyw szkoleniowych i organizacyjnych PTE
1) Uruchomienie
praktyk
zawodowych
w
zakresie
zarządzania
nieruchomościami
W 2009 r. uruchomiona została organizacja praktyk zawodowych w zakresie
zarządzania nieruchomościami oraz szacowania nieruchomości:
l Praktyki zawodowe w zakresie zarządzania organizowane są przez Zarząd
Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we współpracy z
Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości „Ekspert” oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Praktyki trwają
6 miesięcy. I edycja praktyk rozpoczęła się 8 marca 2009 r. i zakończyła 18
września 2009 r. Uczestniczyło 16 osób. II edycja rozpoczęła się 25 września
2009 r. W zajęciach uczestniczą 34 osoby.
l Praktyki zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości organizowane są przez
Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy współpracy z
Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości i Szkołą
Główną Handlową w Warszawie. Praktyki trwają 15 miesięcy. I edycja praktyk
rozpoczęła się 8 października 2009 r. W zajęciach bierze udział 30 osób.
2) Klub Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie Krajowym PTE
Klub Przedsiębiorców i Ekspertów, który powstał w 2007 r. przy Zarządzie
Krajowym PTE w 2009 r. rozwinął i utrwalił swoją działalność, szczególnie
poprzez comiesięczne otwarte seminaria merytoryczne, które odbywają się w
siedzibie Zarządu Krajowego PTE w ostatnią środę każdego miesiąca (wykaz
seminariów zorganizowanych przez Klub Przedsiębiorców i Ekspertów przy ZK
PTE przedstawiono w części sprawozdania nt.
konferencje/seminaria/spotkania).
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Działalność Klubu ukierunkowana jest na integrację i aktywizację środowiska
przedsiębiorców, wymianę doświadczeń, świadczenie usług doradczych w
prowadzeniu działalności, wzajemnej promocji i polecaniu usług. Prezesem Klubu
jest dr Monika Szczerbak.
3) Klub Olimpijczyka przy Zarządzie Krajowym PTE
Klub Olimpijczyka przy Zarządzie Krajowym PTE, który powstał z inicjatywy grona
laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej działa na rzecz promowania idei
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wśród młodzieży i nauczycieli. Przewodniczącym
Klubu Olimpijczyka jest Łukasz Janikowski.

1.8. Wydawnictwa
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wydaje i gromadzi wybitne i interesujące
pozycje książkowe. Opisy książek, w tym nagrodzonych w konkursach PTE, oraz
innych wydawnictw (czasopisma „Ekonomista”, Biuletynu PTE, publikacje z
Oddziałów regionalnych PTE) znajdują się na stronie www.pte.pl.
Książki (nowe i dodruki) można zamawiać przez stronę internetową lub kupić
bezpośrednio w księgarniach naukowych i siedzibie Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego – ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa, tel. (022) 55 15 401, e-mail:
zk@pte.pl.
1. Publikacje
W serii wydawniczej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2009 r. wydano:
kolejne tomy pokongresowe, w ten sposób kończąc realizację całej
zaplanowanej serii wydawniczej VIII Kongresu Ekonomistów Polskich (wszystkie
tomy w nakładzie 700 egz. każdy):
l Polska transformacja i jej przyszłość – redakcja naukowa: Elżbieta Mączyńska
(tom I - wersja polska i angielska) ;
l Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności – redakcja naukowa:
Bogusław Fiedor, Zbigniew Hockuba (tom II);
l Jakość kształcenia ekonomicznego - redakcja naukowa: Marek Rocki (tom IV)
l Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki,
redakcja naukowa: Ewa Okoń-Horodyńska (tom V)
l Konwergencja gospodarcza Polski – redakcja naukowa: Zofia Barbara Liberda
(tom VII);
l GOW – wyzwanie dla Polski – redakcja naukowa: Joanna Kotowicz-Jawor (tom
VIII);
oraz:
l Andrzej Karpiński: Co trzeba wiedzieć o studiach nad przyszłością (nakład 500
egz.),
l Mirosław Bochenek: Władysław Marian Zawadzki i jego dzieło (nakład 200 egz.),
l Co ekonomiści myślą o przyszłości, redakcja naukowa: Jerzy Kleer i Elżbieta
Mączyńska (wyd. wspólnie z PAN w nakładzie ......),
l Tłumaczenie książki - Autor: John C. Bogle pt. Enought. True Measures of
Money, Business, and Life - polski przekład pt. Dość. Prawdziwe miary
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bogactwa, biznesu i życia (nakład 750 egz.),
Ponadto w I kwartale 2010 r. wydano:
l Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe (publikacja
pokonferencyjna wydawana przy współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych
w Polsce w nakładzie 100 egz. dla PTE),
W końcowym etapie prac wydawniczych znajdują się następujące publikacje:
l Wojciech Roszkowski: Społeczny ruch ekonomistów w Polsce przed rokiem
1939,
l Idee ordo. Społeczna gospodarka rynkowa - redakcja naukowa: Elżbieta
Mączyńska, Piotr Pysz.
Natomiast w przygotowaniu (z planem wydania w maju 2010 r.):
l John Keneth Galbraith „Ekonomia w perspektywie: krytyka historyczna”,
Przekład: Wiesława i Stanisław Rączkowscy,
l Josef Stiglitz „FREEFALL: AMERICA, FREE MARKETS, AND THE SINKING OF
THE WORLD ECONOMY”
l Przygotowywana jest ponadto publikacja związana z Jubileuszem Profesora
Aleksandra Łukaszewicza.
2. Kontynuowanie wydawania „Biuletynów PTE”
W 2009 r. zostało wydanych 6 numerów „Biuletynu PTE” Kontynuowano
przekazywanie „Biuletynu PTE” do Komitetów Okręgowych Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej z przeznaczeniem dla szkół uczestniczących w Olimpiadzie oraz do
Oddziałów, członków PTE i gości uczestniczących w spotkaniach i debatach
organizowanych w Domu Ekonomisty.
Nakład poszczególnych numerów Biuletynu PTE przedstawiał się następująco:
l Nr 1/2009 (wydanie specjalne poświęcone Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
– nakład – 5000 egz.),
l Nr 2/2009 (nakład – 750 egz.),
l Nr 3/2009 (numer specjalny dot. XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (nakład
- 5000 egz.),
l Nr 4/2009 (nakład - 5000 egz.),
l Nr 5/2009 (numer specjalny, nakład - 5000 egz.),
l Nr 6/2009 (nakład - 750 egz.),
Ponadto w styczniu 2010 r.:
Nr 1/2010 (nakład – 750 egz.)
3. Współwydawanie „EKONOMISTY”
W 2009 roku kontynuowane było współwydawanie z Komitetem Nauk
Ekonomicznych PAN dwumiesięcznika naukowego „EKONOMISTA”, którego
naczelnym redaktorem jest Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego prof. Zdzisław Sadowski. Komitet Redakcyjny czasopisma składa
się z 14 pracowników naukowych ze środowiska warszawskiego krakowskiego i
wrocławskiego. „Ekonomista” cieszy się opinią wiodącego czasopisma
ekonomicznego w Polsce. Ukazuje się regularnie i przyciąga wiele wartościowych
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prac naukowych ze wszystkich ośrodków polskich i szeregu zagranicznych. Należy
także podkreślić fakt publikowania w „Ekonomiście” wybranych materiałów z
organizowanych przez Zarząd i Radę Naukową PTE konferencji i seminariów
naukowych.
W ciągu 2009 roku napłynęło do Redakcji 82 artykuły i recenzję. Wydano 6
numerów w nakładzie 525 egz. każdy. Zawierały one: 18 artykułów, 12 miscellanea,
4 eseje, 15 recenzji, omówień i polemik, 1 komunikat. Czasopismo na swych
łamach prowadzi także promocję książek, publikując w ostatnim numerze tj. 6/2009
spis książek nadesłanych do Redakcji.
„Ekonomista” został włączony przez firmę Thomson Reuters na tzw.
filadelfijską listę czasopism. Oznacza to, że – poczynając od rocznika 2008 –
„Ekonomista jest objęty rejestrowaniem zawartości oraz indeksowaniem
cytowań, a także publikacją tych informacji w czasopiśmie „Journal Citation
Reports/Social Sciences Edition”.

1.9. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne od 1987 r. przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Odpowiedzialność merytoryczna i organizacyjna za jej przeprowadzenie spoczywa
na Komitecie Głównym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
W 2009 r. odbyły się zawody II i III stopnia (okręgowe i centralne) XXII edycji
Olimpiady oraz zawody I stopnia (szkolne) XXIII edycji Olimpiady. Każda edycja
Olimpiady organizowana jest pod innym hasłem przewodnim, dostosowanym do
aktualnych problemów ekonomicznych Polski i świata. Myślą przewodnią XXII
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej było „Środowisko naturalne w procesie
gospodarowania”. Honorowy patronat nad XXII Olimpiadą objął minister
środowiska prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki.
Zawody Olimpiady są trzystopniowe. Zakwalifikowanie do udziału w zawodach
wyższego stopnia odbywa się na zasadach konkursu.
Zawody II stopnia (okręgowe) XXII Olimpiady odbyły się 8 stycznia 2009 r. W 17
Komitetach Okręgowych do tego stopnia zawodów przystąpiły 1127 osoby.
Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na jedno pytanie o charakterze ogólnym oraz
rozwiązywali: zadanie sprawdzające rozumienie tekstu załączonego artykułu oraz
30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).
Do zawodów III stopnia (centralnych) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej zakwalifikował 100 uczniów wywodzących się z 52 szkół. Wśród nich
było 81 chłopców i 19 dziewcząt.
Zawody III stopnia (centralne) odbyły się 28 i 29 marca 2009 r. w Centrum
Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance. Pierwszego
dnia przeprowadzono egzamin pisemny, podczas którego uczestnicy Olimpiady
odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym oraz pytanie
uwzględniające preferencje sponsora (do wyboru z 3 propozycji). Ponadto
rozwiązywali zadanie analityczne sprawdzające umiejętność interpretacji zjawisk i
tendencji obserwowanych w gospodarce oraz 30 pytań testowych wielokrotnego
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wyboru.
Następnego dnia 46 najlepszych po części pisemnej uczniów przystąpiło do
części ustnej zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu
odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz
prezentował wskazany przez jury jeden z trzech wcześniej zadanych tematów.
Podczas zmagań finałowych odbyły się dwa konkursy o nagrodę specjalną, które
stanowią wyraz ścisłych związków pomiędzy praktyką gospodarczą a Olimpiadą.
Fundatorem jednej z nich była Polska Izba Ubezpieczeń (www.piu.org.pl). Nagroda ta
przyznana była już po raz czwarty za najlepszą pracę konkursową z zakresu ubezpieczeń
gospodarczych. Ponadto podczas ostatniego etapu zawodów rozstrzygnięto konkurs o
nagrodę specjalną Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (www.izfa.pl) za
napisanie najlepszego eseju na temat związany z rynkiem funduszy inwestycyjnych.
Dodatkową atrakcją ubiegłorocznych finałowych zmagań był koncert promujący
XXII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej i kształtowanie postaw ekologicznych, który
został zorganizowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Jury zawodów III stopnia (centralnych) przewodniczył prof. dr hab. Eugeniusz
Kwiatkowski. Pytania przygotował Zespół Naukowy Komitetu Głównego Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej pod kierunkiem mgr Grzegorza Wałęgi.
W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 21 szkół. W gronie
laureatów XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej znalazło się 27 chłopców i 3
dziewczęta.
Zwycięzcą XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Wacław Kacmajor z III
Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Drugie miejsce
zajął Piotr Żoch z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie.
Na trzecim miejscu uplasował się Piotr Zieliński z XIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.
Najlepszymi szkołami w XXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazały się:
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (4 laureatów),
XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (3 laureatów) oraz XIV Liceum
Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (3 laureatów).
W trakcie zawodów centralnych, niezależnie od rywalizacji olimpijskiej, odbyły
się dwa wykłady dla młodzieży i ich opiekunów naukowych. W sobotnie
przedpołudnie rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab.
Bogusław Fiedor wygłosił wykład dla opiekunów naukowych olimpijczyków nt.
„Zrównoważony rozwój – nowy paradygmat rozwoju czy utopia?”. Po południu
zgodnie z tradycją, w trakcie zmagań finałowych odbył się wykład dla
uczestników zawodów i ich opiekunów naukowych. W bieżącej edycji Olimpiady
wygłosił go prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko nt. „Dokąd zmierza świat i
Polska?”.
Podsumowując przebieg i wyniki zawodów III stopnia (centralnych) XXII OWE
warto zwrócić uwagę na:
n systematyczny wzrost wiedzy młodzieży, a także zwiększone zainteresowanie
wiedzą ekonomiczną młodzieży ze szkół ogólnokształcących,
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n wyrównany poziom wiedzy laureatów, o czym świadczy fakt, że 30 najlepszych
uczestników zajęło tylko 16 miejsc (po kilka ex equo na tym samym miejscu).
Uczestnicy zawodów III stopnia (centralnych) XXII OWE otrzymali listy
gratulacyjne, atrakcyjne gadżety ufundowane przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz książki przekazana przez Wydawnictwo
Naukowe PWN, Narodowy Bank Polski i Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego.
Ponadto dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej zostały wydane 3 numery specjalnego wydania Biuletynu
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęcone tematyce związanej z hasłem
przewodnim Olimpiady. Biuletyny zostały przekazane do wszystkich szkół
biorących udział w tegorocznej edycji Olimpiady. Ponadto, po raz pierwszy dla
opiekunów naukowych i szkół biorących udział w XXII Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej, przygotowano pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za udział w
zawodach.
Uroczyste zakończenie XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyło się 29
maja 2009 r. W bieżącym roku laureaci zostali zaproszeni przez ministra finansów
Jana Vincenta-Rostowskiego. W imieniu gospodarza spotkanie w Ministerstwie
Finansów prowadziła sekretarz stanu Elżbieta Suchocka-Roguska. Wzięli w nim
również udział: Janusz Zalewski – podsekretarz stanu w Ministerstwie
Środowiska, Wojciech Stępień – dyrektor Sekretariatu Szefa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, Ewa Rudomino – zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz
opiekunowie naukowi laureatów, dyrektorzy najlepszych szkół oraz
przedstawiciele mecenasów.
Nagrody Premiera Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali:
– Wacław Kacmajor z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP
w Gdyni – zwycięzca XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
– III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni – szkoła, która
miała w XXII OWE najwięcej laureatów.
Zwycięzca otrzymał również nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego.
Nagrody Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w postaci pamiątkowych
pucharów otrzymały w tym roku: XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie oraz
XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Na spotkaniu
tym wszyscy pozostali laureaci, ich opiekunowie i najlepsze szkoły otrzymali
dyplomy, nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znalazły
się m.in.: stypendia, staże oraz wyjazdy na zagraniczne seminaria. Ponadto
wszyscy laureaci XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzymali wyjątkowo
mobilne, bo ważące niecałe 2 kg, wysokiej klasy notebooki wraz z
oprogramowaniem, na które składał się nie tylko pakiet biurowy, ale także zestaw
programów pozwalających ćwiczyć pamięć i umysł.
W spotkaniu w Ministerstwie Finansów uczestniczyli także nauczyciele
przygotowujący laureatów do zawodów i dyrektorzy najlepszych szkół, którzy
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również otrzymali nagrody pieniężne i zestawy książek. W ten sposób doceniono
ich zaangażowanie i wkład pracy włożony w opiekę naukową nad uczestnikami
Olimpiady. Na szczególne wyróżnienie zasługują nauczyciele uhonorowani nagrodą
„Za zasługi dla rozwoju olimpiad szkolnych”. Jest ona przyznawana nauczycielom,
którzy byli opiekunami naukowymi laureatów w co najmniej trzech edycjach
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W bieżącym roku tę nagrodę otrzymały: mgr
Małgorzata Klisz-Lipkowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w
Bydgoszczy oraz mgr Ewa Michalska z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr
II im. M. Konopnickiej w Opolu. Łączna wartość nagród przekazanych w XXII
Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej wyniosła 275 000 zł.
W tym samym dniu, po uroczystości w Ministerstwie Finansów odbyło się tradycyjne
spotkanie laureatów, ich opiekunów naukowych i dyrektorów najlepszych szkół na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie to w niezwykle interesujący
sposób prowadziła Pani Lida Adamska – członek Zarządu Giełdy.
7 lipca 2009 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej pod przewodnictwem prof. Stanisława Owsiaka. Na posiedzeniu
przyjęto założenia programo-organizacyjne kolejnej XXIII edycji OWE.
Jesienią 2009 r. rozpoczęła się XXIII Olimpiada organizowana pod hasłem
„Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”. Patronat honorowy nad XXIII Olimpiadą
objął wicepremier Rzeczypospolitej Polskiej, minister gospodarki Waldemar Pawlak.
W bieżącej edycji Olimpiady kontynuowane są działania mające na celu
uatrakcyjnienie zawodów dla młodzieży, a także usprawnienie ich organizacji. Do
najważniejszych z nich należy: zmiana struktury pytań na zawodach II i III stopnia, a
także wprowadzanie (na podstawie doświadczeń z ubiegłej edycji) modyfikacji do
elektronicznego formularza zgłoszenia udziału szkoły w zawodach Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej.
W nakładzie 5200 egz. został wydany „Informator o Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej” oraz plakat promujący zawody wśród uczniów. Materiały te zostały
rozesłane – na podstawie bazy teleadresowej – do szkół ponadgimnazjalnych i
kuratoriów oświaty w całej Polsce. Uzupełnieniem powyższych działań była
przeprowadzona na szeroką skalę – podobnie jak w latach ubiegłych – akcja
mailingowa (pocztą elektroniczną).
Nieprzerwanie trwały także prace nad aktualizacją strony internetowej Olimpiady.
Forum internetowe oraz biuletyn (newsletter) rozsyłany pocztą elektroniczną,
poświęcony wydarzeniom związanym z Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej zyskał
stałe grono użytkowników.
Cały czas podejmowane są starania, aby informacje o wydarzeniach związanych
z zawodami Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej były zamieszczane w mediach.
Zaowocowało to m.in. kilkunastoma wzmiankami o zawodach bieżącej edycji w
mediach elektronicznych.
Zawody szkolne odbyły się 5 listopada 2009 r. Uczestnicy Olimpiady
odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązujące do hasła
przewodniego Olimpiady, rozwiązywali zadanie z podstaw ekonomii oraz 30
pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią). Do zawodów
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szkolnych XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłoszonych zostało łącznie
14066 uczniów z 837 szkół, natomiast faktycznie uczestniczyło w nich 10 416
uczniów z 814 szkół.
W terminie do 30 listopada br. jury powołane przy Komitetach Okręgowych,
dokonały weryfikacji nadesłanych przez szkoły prac. Na tej podstawie Komitety
Okręgowe zakwalifikowały – na zasadach konkursu – do zawodów II stopnia
(okręgowych) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej łącznie 1061 uczniów.
Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wspierają: Premier Rzeczypospolitej Polskiej,
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Akademia
Leona Koźmińskiego w Warszawie, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank
Ochrony Środowiska SA, Biuro Informacji Kredytowej SA, C.H. Beck sp. z o.o.,
Centrum Edukacji Statystycznej GUS, Difin SA, FAKRO SA, FORMAT Biuro
Informatyki Stosowanej, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja
Banku Rozwoju Eksportu, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Izba
Zarządzających Funduszami i Aktywami, Komisja Nadzoru Finansowego, Mennica
Polska SA, Narodowy Bank Polski, „Nowe Życie Gospodarcze”, PKO Bank Polski
SA, Polska Izba Ubezpieczeń, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA,
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Telekomunikacja Polska SA oraz
Wydawnictwo Naukowe PWN SA

1.10. Konkursy PTE
1. Konkurs o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego
Nagroda im. prof. Edwarda Lipińskiego jest przyznawana corocznie przez Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne za książkę wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk
ekonomicznych w Polsce, a opublikowaną w dwóch kolejnych latach
poprzedzających rok, w którym nagroda jest przyznawana.
Sąd Konkursowy Nagrody PTE im. prof. E. Lipińskiego w 2009 roku
przyznał nagrodę Marianowi Goryni za książkę Strategie zagranicznej
ekspansji przedsiębiorstw wydaną przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
w 2007 roku.
Uroczystość wręczenia tej Nagrody odbyła się 9 grudnia 2009 r. na posiedzeniu
Zarządu Krajowego PTE. W uroczystości udział wzięli m.in. Prof. Eugeniusz
Rychlewski, przewodniczący Jury Nagrody im. E. Lipińskiego oraz członkowie Jury,
członkowie Rady Naukowej oraz władz PTE, przedstawiciele władz uczelni
ekonomicznych, przedstawiciele Wydawnictw oraz przedstawiciele innych
środowisk ekonomicznych.
Prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, wręczyła Laureatowi nagrodę pieniężną
oraz dyplom. Ponadto Laureatowi wręczono specjalny medal im. Prof. Edwarda
Lipińskiego, który na pamiątkę otrzymują laureaci tego Konkursu.
W pracach Sądu Konkursowego brali udział: prof. prof. Zbigniew Czerwiński, S.
Ryszard Domański, Bogusław Fiedor, Bożena Klimczak, Joanna Kotowicz-Jawor,
Elżbieta Mączyńska, Jan Lipiński, Urszula Płowiec, Krzysztof Porwit, Stanisław
Rudolf, Eugeniusz Rychlewski (przewodniczący), Zdzisław Sadowski, Czesław
Skowronek, Andrzej Sławiński.
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W styczniu 2010 r. została ogłoszona kolejna edycja Konkursu.
2. Konkurs na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii
Konkurs ogłaszany jest co dwa lata. Nagrodę przyznaje się za najlepszy polski
podręcznik akademicki z ekonomii wydany w trzech latach poprzedzających rok
ogłoszenia konkursu.
Kolejna edycja Konkursu została ogłoszona w styczniu 2010 r.
3. Ogólnopolski Konkurs „Studenci dla Przedsiębiorczości” – SIFE Polska
Idea SIFE (Students In Free Enterprise), popularnego konkursu dla studentów w
ponad 20 krajach, powstała w USA ponad pół wieku temu. W Polsce organizatorem
konkursu jest Stowarzyszenie Studenci Dla Przedsiębiorczości SIFE-Polska z
siedzibą w Poznaniu (www.sife.org.pl). Prezydentem stowarzyszenia jest prof. Józef
Orczyk (wieloletni prezes Oddziału PTE w Poznaniu). Celem konkursów SIFE w
każdym kraju jest wyłonienie najlepszego zespołu studenckiego zajmującego się
szeroko rozumianą edukacją o gospodarce rynkowej, edukacją w zakresie
rozwijania umiejętności personalnych przydatnych na konkurencyjnym rynku pracy,
przedsiębiorczości, zarządzania finansami oraz etyki w biznesie. Wyłaniany zespół
reprezentuje Polskę na międzynarodowym finale konkursu SIFE – SIFE World Cup.
Konkurs wspiera szereg firm i środowisk gospodarczych. PTE wspiera ideę
konkursu m.in. poprzez objęcie patronatu honorowego nad konkursem.
Stowarzyszenie SIFE Polska współpracuje z lokalnym Oddziałem PTE w Poznaniu.

1.11. Usprawnienia organizacyjne
Bieżące informacje na temat podejmowanych przez PTE przedsięwzięć oraz ważne
wydarzenia, w których uczestniczy PTE prezentowane są na stronie internetowej pod
adresem www.pte.pl. Na stronie głównej można znaleźć zbiór najważniejszych
informacji takich jak aktualności oraz informacje o konferencjach i seminariach
organizowanych przez PTE. Na stronie internetowej prezentowany jest dorobek i
historia PTE m.in. poprzez wydawnictwa, prezentację sylwetek wybitnych
ekonomistów polskich działających w kraju i na świecie oraz galerie zdjęć z
najważniejszych wydarzeń PTE. Poprzez funkcjonującą na stronie „Księgarnię on-line”
można dokonać zakupu książek wydanych przez PTE. Na stronie internetowej
zamieszczone są także artykuły i opinie nt. bieżących wydarzeń ekonomicznych oraz
recenzje książek. Witryna internetowa eksponuje także materiały prasowe, pokazujące
rosnącą obecność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w mediach.
W 2009 r. strona internetowa przeszła kolejną modernizację. Poszerzony został
zakres informacji merytorycznych prezentowanych na stronie głównej poprzez
dodanie box’u zawierającego prognozy ekonomiczne, oraz informator
konferencyjny promujący wydarzenia związane z tematyką ekonomii.
Wprowadzone zostało także dynamiczne okienko, w którym prezentowane są
najnowsze pozycje wydawnicze dostępne w księgarni internetowej PTE.
Obecna struktura strony www.pte.pl
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l Strona Główna
o Informacje ogólne - zbiór najważniejszych informacji takich jak najnowsze
aktualności, informacje o konferencjach i seminariach prowadzonych
przez PTE.
o Projekty Unijne – informacje o realizowanych projektach przez Biuro ZK
PTE współfinansowanych przez UE
o Klub Przedsiębiorców i Ekspertów
o Konkursy – konkursy prowadzone przez PTE
o Szkolenia – komercyjna oferta szkoleniowa
o Wesprzyj nas
o Sale konferencyjne – oferta sal konferencyjnych pod wynajem
o Aktualności – zbiór aktualności (szerzej niż na stronie głównej)
o Archiwum – archiwum wiadomości
l O PTE
o O nas – informacja ogólna o PTE
o Władze PTE
o Oddziały PTE – wizytówki wszystkich oddziałów PTE
o Statut PTE
o Historia PTE – opis historii PTE ( pod hasłem „ponad 200 lat tradycji” )
o Prezesi i założyciele PTE – prezentacja wizerunku założycieli oraz
dotychczasowych prezesów PTE
o Członkowstwo w PTE – informacje dla potencjalnych członków PTE
o Porozumienie Pięciu – informacja nt. porozumienia z partnerami PTE
o Uchwały i komunikaty
o PTE w mediach – zbiór publikacji prasowych o PTE
o Galerie zdjęć
l Konferencje i seminaria
o Konferencje seminaria naukowe PTE – informacje nt. organizowany
przez PTE seminariach i konferencjach
o Czwartki u Ekonomistów – strona poświęcona informacjom nt. cyklu
konwersatoriów pod tym samym tytułem.
o Forum Myśli Strategicznej – informacje nt. wspólnej inicjatywy Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Współpracy z
Klubem Rzymskim
o Konferencje zagraniczne – informacje nt. konferencji zagranicznych, w
których udział biorą przedstawiciele PTE
o Informator konferencyjny – informacje nt. konferencji organizowanych na
terenie kraju, które powiązane są z tematyką ekonomii

l Czasopisma PTE
o Biuletyn PTE - zbiór biuletynów PTE z możliwością ich pobrania w
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formacie PDF
o Ekonomista – informacje nt. czasopisma, wskazówki dla autorów,
informacje nt. prenumeraty
o Zeszyty naukowe – informacje nt. czasopisma wydawanego przez
Oddział PTE w Krakowie
o Equilibrium – informacje nt. półrocznego periodyku poświęconemu
naukom ekonomicznym wydawanego z inicjatywy Oddziału PTE w Toruniu
l Ekonomiści
o Ekonomiści polscy w świecie – prezentacja biografii ekonomistów spoza
Polski.
o Jubileusze i jubilaci
o Nobliści
o Wspomnienia – informacje o zmarłych wybitnych ekonomistach i ludziach PTE
l Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
o Aktualności – bieżące informacje nt. Olimpiady
o Informacje o XXII – informacje dotyczące przebiegu olimpiady
o Zgłoszenie udziału w OWE – formularz rejestracji do udziału w
Olimpiadzie
o Nagrody i sponsorzy – informacje nt. uprawnień oraz nagród dla
laureatów oraz prezentacja organizacji wspierających i sponsorów
Olimpiady
o Literatura i źródła wiedzy
o Program i regulamin
o Organizatorzy – struktura organizacyjna Olimpiady
o Kontakt
o Najczęściej zadawane pytania
o Przykładowe pytania – wybrane pytania i zadania z poprzednich edycji
o Do pobrania – materiały dla uczestników Olimpiady
o Poprzednie edycje OWE – informacje nt. poprzednik edycji
o Zwycięzcy OWE – prezentacja sylwetek zwycięzców OWE
o Klub Olimpijczyka – informacje nt. spotkań Klubu Olimpijczyka
o Galeria zdjęć – zbiór zdjęć z wydarzeń związanych z Olimpiadą
o OWE w mediach
o Forum - forum uczestników i organizatorów Olimpiady
l Klub przedsiębiorców i ekspertów
o Klub – informacja nt. klubu oraz o organizowanych seminariach
o Eksperci – prezentacja sylwetek ekspertów oraz formularz
l VIII Kongres Ekonomistów Polskich
o Idea kongresu – idea, cel, struktura
o Program
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Komunikaty – komunikaty, podziękowania
Materiały kongresowe – materiały i prezentacje z kongresu
Kongres w mediach – materiały prasowe o kongresie
Rada Programowa
Stenogramy
Echa kongresu
Galerie zdjęć – zbiór zdjęć z kongresu
Partnerzy – prezentacja partnerów
Patroni - prezentacja partnerów
Sponsorzy - prezentacja partnerów
Kontakt

l Biblioteka PTE – prezentacja zbioru książek PTE
o Wydawnictwa własne
o Wydawnictwa nadesłane
o Książki nagrodzone
o Wydawnictwa archiwalne
l Księgarnia on-line – sklep internetowy z książkami PTE
l Oferta PTE
o Współpraca i sponsoring – informacje dot. współpracy z PTE oraz
możliwości sponsoringu
o Fundusze unijne – oferta usług z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych
o Organizacja imprez – oferta usług z zakresu organizacji konferencji,
seminariów itp.
o Szkolenia i praktyki – oferta praktyk i szkoleń
o Reklama – informacja o możliwości reklamy na stronach PTE
o Sale konferencyjne – aktualna oferta wynajmu sal konferencyjnych
o Audyt i księgowość – oferta usług w zakresie audytu i księgowości
l Teksty nadesłane
o Artykuły i opinie
o Recenzje
o Prace naukowe o PTE
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2.

DZIA£ALNOŒÆ W£ADZ PTE I KOMISJI
ZARZ¥DU KRAJOWEGO
2.1. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy PTE
Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbył się
26 marca 2009 roku w Domu Ekonomisty w Warszawie. Obrady Zjazdu prowadziło
Prezydium Zjazdu w osobach: prof. Bogna Pilarczyk (Poznań) jako przewodnicząca
oraz prof. Andrzej Szplit (Kielce) i prof. Stanisław Rudolf (Łódź) jako
wiceprzewodniczący. Głównym zadaniem Zjazdu było dokonanie zmian w Statucie
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Prace nad projektem zmian trwały 2 lata, były konsultowane w Oddziałach, tym
sprawom poświęcone było spotkanie Zarządu Krajowego i dyrektorów Biur w Lesznie w
listopadzie 2008 r. Propozycję nowelizacji statutu na Nadzwyczajnym Zjeździe
Krajowym przedstawił w imieniu Komisji Statutowej wiceprezes dr Artur Pollok.
– Przygotowane przez Komisję Statutową i postulowane w dyskusji zjazdowej
zmiany w statucie można pogrupować w trzy obszary tematyczne: statusu i
działalności programowej Towarzystwa, jego struktury organizacyjnej oraz
spraw majątkowych. Główne propozycje zmian:
– przesunięcie uprawnień w kwestii przyjmowania sprawozdań zarządów z
rocznej działalności: Krajowa Komisja Rewizyjna i komisje rewizyjne
oddziałów ustanawiano obligatoryjnymi instancjami przyjmującymi lub
odrzucającymi sprawozdania Zarządu Krajowego bądź zarządów
oddziałów;
– wydłużenie czasu trwania kadencji władz w Towarzystwie z 4 do lat 5 oraz
zmiana kalendarza wyborów władz: przeniesienie na wiosnę zjazdów
oddziałów (do końca marca) i Zjazdu Krajowego (kwiecień/maj).
– zakaz pełnienia innych funkcji w Towarzystwie przez członków Krajowej
Komisji Rewizyjnej, komisji rewizyjnych przy oddziałach oraz Sądu
Koleżeńskiego
– Rada Naukowa jako jednostka fakultatywna;
– Klub zamiast Koła przy Zarządzie Krajowym;
– sprawy majątkowe: wprowadzenie zapisu podkreślającego odrębność
majątkową oddziałów i Zarządu Krajowego;
– uzupełnienie dotychczasowych zapisów w celach i zadaniach
Towarzystwa o słowo ”społeczny”. I tak PTE krzewi i popularyzuje wiedzę
społeczno-ekonomiczną, posiada profil społeczno-ekonomiczny,
wypowiada się w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej, a jego
członkowie pochodzą z nauk ekonomicznych i społecznych.
Nadzwyczajny Zjazd Krajowy przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w
Statucie (które zostały w skrócie przedstawione powyżej). Przyjęte zmiany w
Statucie PTE zostały przedłożone do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze
Sądowym.

37

Sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowego PTE w 2009 roku

Nadzwyczajny Zjazd Krajowy podjął również uchwałę w sprawie terminarza
zjazdów sprawozdawczo-wyborczych i Zjazdu Krajowego.
Zjazd był również okazją na wystąpienie prezes PTE prof. Elżbiety Mączyńskiej,
która przedstawiła Delegatom informację na temat działalności merytorycznej i
finansowej Zarządu Krajowego PTE w minionym okresie tj. od wyborów w grudniu
2005 r.
Przebieg zjazdu oraz wystąpienie prezes PTE prof. Elżbiety Mączyńskiej zostały
przedstawione w relacji opracowanej przez dr. Alojzego Czecha, zamieszczonej w
Biuletynie PTE nr 4/2009.
Dalszy przebieg spraw dotyczących procedury rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym uchwalonych zmian w Statucie PTE przedstawia się następująco:
– 24 kwietnia 2009 r. złożone zostały wszystkie dokumenty rejestrowe;
– 9 czerwca 2009 r. sąd rejestrowy w osobie referendarza sądowego
przekazał nam dokumenty od organu nadzoru (jakim dla naszego
towarzystwa jest prezydent m.st. Warszawy), który wniósł zastrzeżenia do
uchwały podjętej przez ZK i sąd rejestrowy zobowiązał nas do złożenia w
terminie 30 dni poprawionego tekstu statutu uwzględniającego stanowisko
organu nadzoru;
– Wnieśliśmy zastrzeżenia do stanowiska organu nadzoru, lecz niestety referendarz
sądowy nie podzielił naszych uwag i oddalił nasz wniosek o wpis zmian statutu
postanowieniem sądowym z dnia 20 lipca tego roku. Na postanowienie
przysługiwało nam zażalenie i wnieśliśmy skargę na to zażalenie;
– 3 sierpnia 2009 r. na postanowienie referendarza została złożona przez nas
skarga do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.
– 7 grudnia 2009 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy uchylił postanowienie
referendarza sądowego i dokonał wpisu zmiany statutu naszego Towarzystwa
do rejestru sądowego.
Niemniej jednak procedura rejestrowa nie została na tym zakończona, ponieważ
organowi nadzoru przysługiwało prawo złożenia skargi na to postanowienie. Tak tez
się stało - organ nadzoru wniósł do Sądu o uzasadnienie dokonania wpisu. Po
uzyskaniu takiego uzasadnienia organ nadzoru wniósł apelację do Sądu
Okręgowego, podtrzymując swoje zastrzeżenia do pewnych zapisów zmian w
Statucie PTE. Apelacja została oddalona ze względów formalnych. Na oddaloną
apelację organ nadzoru wniósł zażalenie. Procedura rejestracji zmian w Statucie
PTE nie jest jeszcze zatem zakończona.

2.2. Zarz¹d Krajowy PTE i jego Prezydium
Zarząd Krajowy i jego Prezydium na swoich posiedzeniach podejmowały sprawy,
które kompetencyjnie zostały im przypisane w Statucie oraz dyskutowały inne
tematy wymagające podjęcia w związku z bieżącym funkcjonowaniem Zarządu
Krajowego i Oddziałów Towarzystwa (wykaz władz stanowi załącznik nr 5.1.do
sprawozdania).
W 2009 r. Zarząd Krajowy odbył dwa posiedzenia (26 marca, 9 grudnia) natomiast
Prezydium Zarządu Krajowego odbyło cztery posiedzenia (12 marca, 28 maja, 28
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października, oraz 9 grudnia).
Najważniejsze tematy przedstawiane na posiedzeniach Zarządu Krajowego były
przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Prezydium Zarządu Krajowego oraz na
posiedzeniach kierownictwa Prezydium, w którego skład wchodzą: prezes i
wiceprezesi.
Uchwały i decyzje podjęte przez Prezydium Zarządu Krajowego 12 marca 2009 r.:
l przedyskutowano i przyjęto ustalenia organizacyjne dotyczące Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego, które będą przedstawione do decyzji Zarządowi
Krajowemu,
l przyjęto projekt zmian w Statucie PTE, które będą przedstawione Zarządowi
Krajowemu,
l przyjęto projekt „Sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu
Krajowego PTE w 2008 r.” oraz projekt „Sprawozdania z działalności
finansowej Zarządu Krajowego PTE w 2008 r.”,
l przyjęto projekt planu finansowego Zarządu Krajowego na 2009 r.,
l ogłoszono kolejną edycję konkursu o Nagrodę PTE im. Prof. Edwarda
Lipińskiego w 2009 r.,
l podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych,
l podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających.
Wśród głównych, dyskutowanych spraw i podjętych decyzji przez Zarząd
Krajowy 26 marca 2009 r. wymienić można następujące:
l podjęto uchwałę w sprawie nadania Odznak Honorowych Towarzystwa
zasłużonym działaczom z oddziałów,
l podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności
merytorycznej Zarządu Krajowego PTE w 2008 r.”,
l podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności
finansowej Zarządu Krajowego PTE w 2008 r.”,
l przyjęto plan finansowy Zarządu Krajowego na 2009 r.,
l podjęto uchwałę w sprawie podziału kosztów Biura Zarządu Krajowego na
działalność statutową i gospodarczą.
Prezydium Zarządu Krajowego 28 maja 2009 r. podejmowało następujące
kwestie:
l dyskutowano sprawy dot. Oddziału PTE w Warszawie i Spółdzielni
Mieszkaniowej „Batory”,
l rozpatrzono list prezesa Oddziału PTE w Warszawie w sprawie rezygnacji
Oddziału z prowadzenia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przez Komitet
Okręgowy w Warszawie,
l przyjęto uchwałę w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników
Biura Zarządu Krajowego.
Prezydium Zarządu Krajowego 28 października 2009 r.:
l zapoznano się z informacją o stanie spraw dot. rejestracji zmian statutu PTE,
l przedyskutowano projekt ugody pomiędzy Oddziałem PTE w Warszawie a
Spółdzielnią Mieszkaniową „Batory” w Warszawie oraz ewentualne podjęcie
uchwały w sprawie uczestnictwa majątkowego PTE w tej ugodzie,
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l

omówiono sprawę udziałów Zarządu Krajowego w „PTE Zakład Szkolenia i
Doradztwa Ekonomicznego” spółka z o.o. w Lublinie,
l zapoznano się z informacją o finansowaniu i organizacji XXIII Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej oraz podjęto uchwałę w sprawie zmiany regulaminu
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
l dokonano oceny sytuacji finansowej Zarządu Krajowego PTE za osiem
miesięcy 2009 r.
Prezydium Zarządu Krajowego 9 grudnia 2009 r.:
l zapoznano się z bieżącym stanem sprawy rejestracji zmian statutu PTE,
l wypracowano projekt uchwały w sprawie organizacji XX Zjazdu Krajowego
PTE,
l przedyskutowano ponownie projekt ugody pomiędzy Oddziałem PTE w
Warszawie a Spółdzielnią Mieszkaniową „Batory” w Warszawie.
Zarząd Krajowy 9 grudnia 2009 r.:
l dokonano uroczystego wręczenia Nagrody PTE im. Profesora Edwarda
Lipińskiego przyznanej prof. Marianowi Goryni w 2009 r. za książkę pt.
„Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw”,
l przedyskutowano problemy związane z rejestracją w KRS zmiany statutu
PTE,
l podjęto uchwałę w sprawie zwołania XX Zjazdu Krajowego PTE w maju 2010 r.,
l podjęto uchwałę w sprawie nadania Odznak Honorowych PTE zasłużonym
działaczom Towarzystwa,
l omówiono sprawy dot. organizacji XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
l oceniono wyniki finansowe Zarządu Krajowego PTE za dziesięć miesięcy 2009 r.,
l podjęto uchwałę w sprawie podziału kosztów Biura Zarządu Krajowego na
działalność statutową i gospodarczą,
l rozpatrzono projekt ugody pomiędzy Oddziałem PTE w Warszawie a
Spółdzielnią Mieszkaniową „Batory” w Warszawie (zaproponowanej przez
Spółdzielnię), nie wyrażając zgody na jej zawarcie,
l przedyskutowano sprawę udziałów Zarządu Krajowego w „PTE Zakład
Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego” spółka z o.o. w Lublinie.
Ponadto – zamykając informacje sprawozdawcze do marca 2010 r. – 21 stycznia
2010 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego PTE, na którym
podjęto następujące kwestie:
l dyskutowano o wynikach spotkania przedstawicieli władz krajowych z
przedstawicielami władz Oddziału PTE w Warszawie na temat problemów
związanych z działalnością Oddziału Warszawskiego,
l omówiono sytuację organizacyjną PTE i Oddziałów w związku ze
zbliżającymi się terminami zjazdów sprawozdawczo-wyborczych i Zjazdu
Krajowego,
l zapoznano się z informacją o problemach związanych z rejestracją zmian
Statutu PTE,
l rozpatrzono sprawy i podjęto decyzje dotyczące organizacji XX Zjazdu
Krajowego PTE, który odbędzie się 20 i 21 maja 2010 r. w Warszawie,
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l
l

podjęto uchwałę o ogłoszeniu w 2010 r. kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę
PTE im. Prof. Edwarda Lipińskiego.
podjęto uchwałę o ogłoszeniu w 2010 r. kolejnej edycji Konkursu PTE na
najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii.

2.3. Rada Naukowa PTE
W skład Rady Naukowej PTE, wybranej na XIX Zjeździe Krajowym PTE, wchodzi
35 osób. Pracami tego gremium kieruje Prezydium Rady w składzie:
prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński
– przewodniczący
prof. dr hab. Bogusław Fiedor
– wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor
– wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
– sekretarz
Rada Naukowa w 2009 r. była inicjatorem, organizatorem lub współorganizatorem następujących przedsięwzięć:
l Seminarium Rady Naukowej nt. Kluczowe czynniki określające scenariusz
rozwoju Polski w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”,
które odbyło się 8 kwietnia 2009 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof.
Witold M. Orłowski;
l Seminarium Rady Naukowej nt. Rynek pracy w Polsce w warunkach kryzysu,
które odbyło się 23 czerwca 2009 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonała prof. dr
hab. Urszula Sztanderska, Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego;
l Seminarium Rady Naukowej nt. „Nauki ekonomiczne a współczesność.
Modyfikacje paradygmatu i współpraca z innymi dziedzinami nauk”,
które odbyło się 25 listopada 2009 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. Bogusław Fiedor, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu.
l Seminarium Rady Naukowej nt. Sektor bankowy w obecnym globalnym kryzysie
odbyło się 24 lutego 2010 r. Wprowadzenia do dyskusji dokonał prof. nadzw. dr
hab. Cezary Wójcik ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
(Seminaria Rady Naukowej zostały również wymienione w roz.1. pkt. 1.2.
sprawozdania).
Rada Naukowa wniosła swój wkład w VIII Kongres Ekonomistów Polskich, a po
Kongresie w propagowanie jego idei i dorobku. Wielu członków Rady Naukowej
bierze udział w pracach nad publikacjami pokongresowymi jako autorzy referatów,
czy też jako redaktorzy naukowi tomów pokongresowych. Ponadto wielu członków
Rady Naukowej bierze aktywny udział w pracach Jury konkursów PTE (im. Prof. E.
Lipińskiego i na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii) oraz w innych
komisjach problemowych Zarządu Krajowego.

2.4. Krajowa Komisja Rewizyjna
W 2009 r. Komisja działała w następującym składzie:
prof. dr hab. Czesław Skowronek – przewodniczący
mgr Danuta Liwińska-Baranowska – wiceprzewodnicząca
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mgr Elżbieta Chabowska
– członek
mgr Kazimierz Łoś
– członek
W okresie sprawozdawczym Krajowa Komisja Rewizyjna dokonała oceny
sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego PTE za 2008 r. formułując w tej
sprawie stosowną opinię. Opinia dotyczyła tak działalności merytorycznej, jak też
finansowej.
KKR (na podstawie dokonanej w listopadzie 2008 r. lustracji systemu
rachunkowości Zarządu Krajowego) przedstawiła wyniki lustracji w dokumencie,
który został w dniu 7.01.2009 r. przekazany Pani prezes PTE. Dokument ten stanowił
praktyczną podstawę udoskonalenia systemu rachunkowości Zarządu Krajowego
PTE.
Krajowa Komisja Rewizyjna odbyła również posiedzenie w lipcu 2009 r. m.in. na
temat nowego projektu Statutu PTE, który skierowany został do Krajowego Rejestru
Sadowego celem dokonania wpisu.
Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej był zapraszany na posiedzenia
Zarządu Krajowego i Prezydium Zarządu Krajowego PTE.

2.5. S¹d Kole¿eñski
Sąd Koleżeński Towarzystwa w 2009 r. pracował w następującym składzie:
mgr Maria Hanuszko
– przewodnicząca
mgr Janusz Nikodemski
– sekretarz
mgr Marian Adamczyk
– członek
dr Eugeniusz Żuber
– członek
Sąd Koleżeński w 2009 r. rozpatrywał sprawę członka Prezydium Zarządu
Krajowego PTE. Sprawa została zakończona.
Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego mgr Maria Hanuszko uczestniczyła w
posiedzeniach Zarządu Krajowego PTE.

2.6. Kapitu³a i Komisje Zarz¹du Krajowego Polskiego Towa-rzystwa
Ekonomicznego
2.6.1. Kapituła Złotej Odznaki Honorowej PTE z Wieńcem
Kapituła Złotej Odznaki Honorowej PTE z Wieńcem w 2009 r. pracowała w
następującym składzie: prof. Zdzisław Sadowski (przewodniczący), prof. Stanisława
Borkowska (wiceprzewodnicząca), prof. Bożena Klimczak, prof. Jan Lipiński, prof.
Elżbieta Mączyńska, prof. Bogna Pilarczyk, prof. Stanisław Rudolf, prof. Włodzimierz
Rydzkowski, prof. Leszek Żabiński.
Kapituła w 2009 r. zaopiniowała 4 wnioski, które wpłynęły z Oddziałów.
Posiedzenie Kapituły w sprawie przyznania Odznak Honorowych z Wieńcem
planowane jest w marcu 2010 r.
2.6.2. Komisja ds. Odznaczeń
Komisja Zarządu Krajowego PTE ds. Odznaczeń w 2009 r. pracowała w
następującym składzie: prof. Jacek Brdulak, mgr Maria Jankowska, prof. Bożena
Klimczak, prof. Andrzej Szplit, prof. Danuta Rucińska.
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Komisja rozpatrywała wnioski o przyznanie odznak honorowych PTE osobom
zasłużonym dla Towarzystwa i rekomendowała kandydatów Zarządowi Krajowemu
PTE, który nadaje odznaki. Zarząd Krajowy PTE za szczególny wkład pracy w
realizację celów i zadań Towarzystwa w 2009 r. nadał 28 osobom Złote Odznaki
Honorowe PTE oraz 14 osobom Srebrne Odznaki Honorowe PTE.
2.6.3. Komisja ds. Majątkowych
Komisja ds. Majątkowych Zarządu Krajowego PTE została powołana w składzie:
prof. Andrzej S. Barczak, dr Paweł Bisek, mgr Łukasz Boberek, dr Łukasz Gębski,
dr Kazimierz Golinowski (przewodniczący), prof. Waldemar Grzywacz, prof. Tadeusz
Janusz, dr Józef Łobocki, dr inż. Andrzej Muszyński (sekretarz).
Komisja jest ciałem doradczo-opiniodawczym do przedstawiania propozycji i
opinii dotyczących sposobu zagospodarowania majątku trwałego, jak również
posiadanych środków finansowych Towarzystwa.
2.6.4. Komisja ds. Statutowych
Komisja ds. Statutowych została powołana uchwałą Zarządu Krajowego nr
9/2006 z 14 czerwca 2006 r. W skład Komisji wchodzili: dr Artur Pollok
(przewodniczący), dr Tomasz Gaweł (sekretarz), mgr Łukasz Boberek, dr Józef
Łobocki, dr inż. Andrzej Muszyński, prof. Bogna Pilarczyk, mgr Jadwiga Wawer.
Celem pracy Komisji było wypracowanie projektu formuły nowego statutu
Towarzystwa.
Komisja Statutowa przyjęła na początku swojej pracy kilka ogólnych zasad, które
ukierunkowywały jej prace nad przygotowaniem projektu zmian, a mianowicie:
– konieczność uregulowania wielu kwestii finansowych i upoważnień
decyzyjnych (wskazywały na to opinie i uwagi audytora oraz Krajowej Komisji
Rewizyjnej);
– uregulowanie spraw dotyczących reprezentowania Towarzystwa, zatwierdzania
sprawozdań finansowych itp. (te kwestie wymagają wyjaśnienia prawnego);
– kwestia działalności gospodarczej prowadzonej przez nasze Towarzystwo zrezygnowanie ze specyfikacji tych działalności i ograniczenie jej do zapisu, że
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie
określonym uchwałą Zarządu Krajowego;
– wprowadzenie ograniczenia nieprzerwanych kadencji prezesów ZK i prezesów
Zarządu Oddziałów (nie więcej, niż przez dwie następujące bezpośrednio po
sobie kadencje);
– wydłużenie kadencji władz z 4-lat do 5-ciu. Wadą dotychczasowego
rozwiązania jest odbywanie Zjazdu Krajowego w końcu roku (Oddziałów w
połowie roku), kiedy nowe władze przejmują bagaż nierozliczonego roku po
poprzednich władzach (nie należałoby obciążać następców bagażem
rozliczenia). Po przyjęciu tej zmiany Zjazd Krajowy odbywałby się w kwietniu/
maju, natomiast do końca marca odbywały się zjazdy oddziałów.
Komisja Statutowa wypracowała projekt nowego Statutu, który został
przedstawiony na Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym PTE 26.03.2009 r. i na tym
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Komisja Statutowa zakończyła swoją pracę.
Dalszy przebieg spraw, dotyczących przebiegu procedury rejestracji w Krajowym
Rejestrze Sądowym uchwalonych zmian w Statucie PTE, przedstawiono we
wcześniejszej części sprawozdania - w pkt. 2.1. na temat Nadzwyczajnego Zjazdu
Delegatów PTE, który odbył się 26.03.2009 r.
2.6.5. Komisja Historyczna
Komisja Historyczna powołana przez Zarząd Krajowy PTE ukonstytuowała się
następująco: dr Alojzy Czech (przewodniczący), mgr Tadeusz Orłowski
(wiceprzewodniczący), dr inż. Andrzej Muszyński (sekretarz), dr Mirosław
Bochenek, dr Wojciech Giza, prof. Adam Szeworski.
Komisja Historyczna w 2008 r., po zapoznaniu się z zamierzeniami Zarządu
Krajowego PTE w sprawie prac nad historią Towarzystwa, poparła ideę opracowania
historycznego o PTE. Uznano, iż w opracowaniu należałoby wykorzystać m. in.
dotychczasowe opracowanie autorstwa Janiny i Tadeusza Orłowskich w 1987 r. pt.
Zarys historii PTE (zamieszczone na stronie www.pte.pl) oraz dr. inż. Andrzeja
Muszyńskiego w latach 1997–2000 z okazji 110-lecia społecznego ruchu
ekonomicznego pt. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, doświadczenia – dorobek –
perspektywy. Kierowanie pracami nad opracowaniem zarysu historii społecznego
ruchu ekonomistów powierzono dr Alojzemu Czechowi. Dzięki inicjatywie i
podjętym działaniom przez przewodniczącego dr Alojzego Czecha, w 2009 r.
przygotowano wznowienie publikacji autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego pt.
Społeczny ruch ekonomiczny w Polsce przed 1939 r. Publikacja ukaże się w marcu
2010 r.
2.6.6. Komisja Wydawnicza
W skład Komisji ds. Wydawnictw wchodzą: prof. Joanna Kotowicz-Jawor, prof.
Barbara Liberda, prof. Krzysztof Marczewski, dr Artur Pollok, prof. Stanisław Rudolf,
prof. Włodzimierz Siwiński.
Komisja współtworzy inicjatywy wydawnicze, konsultuje i opiniuje zamierzenia
wydawnicze PTE.

3.

BIURO ZARZ¥DU KRAJOWEGO PTE
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Biuro Zarządu Krajowego PTE zajmowało się obsługą biurową władz
statutowych, realizowało działania związane z zadaniami przyjętymi przez Zarząd
Krajowy, Prezydium Zarządu Krajowego, Radę Naukową, Krajową Komisję
Rewizyjną oraz prowadziło działalność administracyjną budynku.
W okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu Krajowego PTE przygotowywało
organizacyjnie wszystkie przedsięwzięcia programowe na szczeblu krajowym,
jak również bezpośrednią współpracę i wymianę informacji z Oddziałami
Towarzystwa.
Wśród głównych zadań zrealizowanych w 2009 r., poza realizacją programu
merytorycznego Zarządu Krajowego, należy wymienić następujące:
l W ramach projektu modernizacji Warszawskiego Domu Ekonomisty PTE
zakończono pierwszy etap remontu Domu Ekonomisty.
Przeprowadzenie remontu nie byłoby możliwe bez zmiany najemców w
najlepszych lokalach usługowych zlokalizowanych na parterze w budynku. W 2007
roku podpisano umowy najmu z nowymi najemcami, którzy otworzyli prestiżowe
lokale – kawiarnia Costa Coffee (jedyna placówka w Warszawie) i butik z
ekskluzywną odzieżą Bally (jedyna placówka w Polsce).
W maju 2009 r. rozpoczęto pierwszy etap remontu Domu Ekonomisty. Obejmował
on gruntowne odnowienie frontowej elewacji, całkowitą wymianę piaskowca z
cokołu budynku oraz modernizację prawej części dachu, polegającej na wstawieniu
trzech brakujących okien (tzw. wole oka).
Remont był tak prowadzony, aby w jak najmniejszym stopniu nie zakłócał
działalności zarówno Biura Zarządu Krajowego, jak i najemców lokali biurowych i
usługowych w budynku.
We wrześniu tego roku zostały zakończone prace remontowe i oczom
przechodniów na ul. Nowy Świat ukazał się przepięknie odnowiony budynek.
Informacja o remoncie i jego efektach została przedstawiona w Biuletynie PTE nr
6/2009 r. Obecnie przygotowywany jest projekt podświetlenia frontowej elewacji,
dzięki któremu piękno i detale architektoniczne budynku zostaną wyeksponowane
również po zmierzchu. Podjęte zostały prace dot. drugiego etapu remontu Domu
Ekonomisty – remont elewacji budynku od strony ogrodu.
Ponadto:
l Dzięki modernizacji budynku pozyskano dodatkową powierzchnię użytkową biurową - 24,80 m2.
l prowadzono aktywną politykę w sprawie wykorzystywania powierzchni
lokalowych pod wynajem w budynku Domu Ekonomisty,
l kontynuowano prace w zakresie reorganizacji i wyposażenia Biura Zarządu
Krajowego;
l kontynuowano prace porządkowe w archiwum PTE;
l kontynuowano współpracę z Urzędem Pracy w celu pozyskiwania dla PTE
stażystów;
l prowadzono aktywną dystrybucję książek poprzez szeroką akcję informacyjną
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– na stronie internetowej (promocyjne ceny), kontakty z księgarniami oraz
bezpośrednią sprzedaż książek przez Biuro Zarządu Krajowego PTE.
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4.
LICZBOWE ZESTAWIENIE
DZIA£ALNOŒCI STATUTOWEJ ODDZIA£ÓW
PTE ORAZ ZARZ¥DU KRAJOWEGO I RADY
NAUKOWEJ
Tabela 4.1a. Konferencje
Konferencje
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Liczba

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

2008

2009
1

6

4

1
1

Uczestnicy
2008
2009
42
340

332

25
34

25

1
2

1

50
86

50

1

1

80

63

4

5
1

118

84
90

4
1

4
1

284
87

435
120

1
1

1
2

83
38

65
110

23
10
33

21
19
40

1225
443
1668

1391
773
2164
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Tabela 4.1.b Seminaria
Seminaria
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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

Liczba
2008
3
2
16

2009
2
3
16

Uczestnicy
2008
2009
112
84
23
32
467
360

1

35

1

70

4

4

19

2
30

16

108
857

51
2

49
1

1414
200

484
50
1385
100

2
27
9
1

3
24
5
2

57
820
252
20

90
690
135
30

151
18
169

127
14
141

4454
545
4908

3445
311
3756

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

ODDZIAŁY

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

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

2008

Szkolenia i kursy
Liczba
Uczestnicy
2009
2008
2009

30
19

134
20

601
328

1493
315

152
22
21

105
19
28

2207
319
402

1567
272
406

14
9
92
17
12
20
27
18
1

14
14
39
16
1
13
49
21
3
4
1

141
231
1921
320
578
341
296
281
53

131
326
717
266
81
249
415
330
135
80
30

34
58
548

16
41
538
1
539

613
737
939

306
492
7611
53
7664

548

9369

1) Działalność szkoleniową prowadzi PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie
(ZK PTE jest współudziałowcem).Działalność szkoleniową prowadzi również Zakład Ekspertyz Gospodarczych
„PETEX” Sp. z o.o.
2) Działalność szkoleniową prowadzi PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w Opolu Sp. z o.o.
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Tabela 4.3. Szko³y i studia podyplomowe w O/PTE
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Oddział
Bydgoszcz
Częstochowa
Elbląg
Katowice1)
Olsztyn
Opole
Wrocław
Ogółem PTE

Szkoły i studia podyplomowe w Oddziałach
Liczba szkół
Liczba uczestników
Liczba absolwentów
2008
2009
2008
2009
2008
2009
3
2
115
84
1
1
19
37
15
3
50
1
2
29
106
29
2
2
57
56
28
25
3
3
150
136
150
136
1
1
419
193
145
176
13
11
789
612
317
337

1) Studia podyplomowe organizowane wspólnie z Akademią Ekonomiczną w Katowicach
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Tabela 4.4. Odczyty i prelekcje
Lp.

ODDZIAŁY

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

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

Liczba
2008

Odczyty i prelekcje
Uczestnicy
2009
2008
2009

4
11
7
5
8
2
5

6
11
6
2

150
170
390
100
172
36
121

62
280
270
30

6

5
1

160

120
50

5
8
4
4

5
1
4
6
2
2
7

85
97
463
180

107
15
480
250
50
80
840

4

3
1
6
76

126

84
23
260
3162

8
81

3
5

330
2580

62
99
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Tabela 4.5. Wydawnictwa i publikacje
Lp.

ODDZIAŁY
2008

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

Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz3)
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gliwice
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Legnica
Lublin
Łódź4)
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Toruń
Wałbrzych
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra
Ogółem O/PTE
ZK PTE + RN PTE
ŁĄCZNIE PTE

Wydawnictwa i publikacje
Liczba
Nakład
2009
2008

101

1476

1

120

1
1
1
3

25
1

1
1
7

18

3

1067
200

150
200
3080

1001

2000

2
2

5
6

620
600

1280
1800

1
3

1

160
290

130

145
8
153

39
19
58

8043
94005)
17443

3) Materiały przygotowane na szkolenia prowadzone przez Oddział
4) Materiały przygotowane na szkolenia prowadzone przez Oddział
5) W tym nakład:

– 4 Biuletyny PTE = 3000 egz.
– Informatora o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej = 5200 egz.
– Album z okazji XX-lecia OWE = 1000 egz.
6) W tym nakład:
– 6 Biuletyny PTE = 21 500 egz.
– Informatora o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej = 5200 egz.
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200
150
200
960

2009

7641
33 8506)
41491
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Tabela 4.6. Konsultacje i ekspertyzy
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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

Konsultacje
Liczba
Uczestnicy
2008
2009
2008
2009
8
875

7
1526

25
984

27
1526

10

7

14

10

5
4

12
2

5
32

4

8

10

11

4
920
920

3
1576
8
1584

Ekspertyzy
Liczba
2008
2009
1
1
1

1
2

12
19

8

7

20

20

4

7

24

33

6

1

14

9

35

27

35

27

35
1139
1139

27
1674
8
1682
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Tabela 4.7. Cz³onkowie w PTE
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ODDZIAŁ

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

54

Członkowie
Zwyczajni
Wspierający
2008
2009
2008
2009
82
74
48
43
4
4
225
230
25
25
94
85
2
2
80
20
2
2
348
343
4
4
184
86
139
142
9
8
50
50
10
10
90
88
277
283
264
106
1
1
102
105
512
260
5
1
107
107
1
1
77
78
208
226
2
136
134
8
7
33
42
6
71
57
4
4
24
24
248
238
6
4
139
136
167
165
3705
3122
87
75
90
116
14
17
3795
3238
101
92
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Tabela 4.8. Ko³a, Kluby, Rady Koordynacyjne
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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

Koła
2008
5
4
5
5
4
2
11
2

Kluby
2009
6
4
7
5
2
11
2

1
10
10

1
10
2

8

7

2
1
8
3
5

2
1
7
2
2

3
2
1
93
1
94

3
2
1
71
1
72

2008

2009

3

2

1
1
1

Rady Koordynacyjne
2008
2009
1
1

1

1

1

1

3

3

3

3

1
1

1

2

2

1
9
2
11

1
7
2
9
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5.
INFORMACJA OGÓLNA
O SYTUACJI FINANSOWEJ
ZARZ¥DU KRAJOWEGO PTE W 2009 r.
1. Wyniki finansowe. Przychody i koszty
Rok 2009 dla Zarządu Krajowego PTE był kolejnym okresem poprawy sytuacji finansowej. Przychody w 2009 r. wyniosły 3 609 246,80 zł, natomiast koszty –
3 224 611,93 zł, co dało wynik bilansowy dodatni (zysk netto) w wysokości
384 634,87 zł. Przychody w 2009 r. w stosunku do przychodów w 2008 r. wzrosły z
2 793 386,41 zł do3 609 246,80 zł, czyli o 815 860,39 zł (wzrost o 29,21%), zaś koszty w 2009 r. w stosunku do 2008 r. wzrosły z 2 656 906,25 zł do 3 224 611,93 zł,
czyli o 567 705,68 zł (wzrost o 21,37%).
W okresie od 2005 r. do 2009 r. przychody wzrosły z 1 712 399,57 zł do 3
609 246,80 zł, czyli o 210,77%, natomiast dynamika kosztów była prawie czterokrotnie niższa, nastąpił ich wzrost z 2 061 475,43 zł do 3 224 611,93 zł, czyli o 56,42%.
Poziom osiągniętego w 2009 r. zysku netto w wysokości ponad 384 tys. zł jest szczególnie symptomatyczny na tle wyników w latach poprzednich. I tak, w 2005 r. odnotowana została strata w wysokości 349 265,86 zł, natomiast już w 2006 r. strata została zmniejszona ponad dziesięciokrotnie i wynosiła – 33 268,90 zł. W 2007 r. osiągnięto zysk netto
w wysokości 101 423,87 zł, a w 2008 r. 136 480,16 zł. Dodatni wynik finansowy w 2009
r. został osiągnięty w warunkach konieczności ponoszenia relatywnie wysokich bieżących kosztów remontów i konserwacji budynku – I etap remontu elewacji frontowej i części dachu budynku, a także konieczności sfinansowania ostatnich publikacji będących
dorobkiem VIII Kongresu Ekonomistów Polskich oraz organizacji licznych konferencji i seminariów naukowych. Budynek wymaga dalszych kosztownych prac remontowych, w
tym odnowienia tylnej elewacji (prace planowane na pierwszy i drugi kwartał 2010 r.), dachu oraz generalnego remontu piwnic. Dodatni wynik finansowy umożliwia gromadzenie
na ten cel niezbędnych środków pieniężnych. Są one obecnie gromadzone zarówno na
rachunkach i lokatach bankowych, jak i w funduszach inwestycyjnych.
Podjęta w roku 2006 decyzja o ulokowaniu wolnych środków pieniężnych w
funduszach inwestycyjnych jest podtrzymywana, co było i wciąż jest sugerowane przez Komisję Majątkową. Łączna wartość zainwestowanych w funduszach inwestycyjnych środków wynosiła 780 000,00 zł, jednakże ich wartość na koniec
2009 r. (po dokonanej aktualizacji) wyniosła 726.896,33 zł. ZK PTE dysponuje ponadto lokatami bankowymi w wysokości 499.973,00zł (znaczną część z tej kwo-
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ty stanowią kaucje wpłacone przez najemców). Zarząd Krajowy PTE posiada także udziały w Zakładzie Szkolenia i Doradztwa PTE Sp. z o.o. w Lublinie o wartości 22 400,00 zł.
Reasumując Zarząd Krajowy zamknął rok obrachunkowy 2009 zyskiem netto w
wysokości 384 634,87 zł, na co złożyły się:
1) wynik bilansowy (strata) na działalności statutowej pożytku publicznego (łącznie z OWE) w kwocie: 843 163,88 zł.
2) wynik bilansowy (zysk) z działalności gospodarczej: 1 227 798,75 zł.
Sytuacja finansowa Zarządu Krajowego jest stabilna a wszystkie koszty są na bieżąco pokrywane przychodami. W planie na 2010 r. (rok bieżący) zakładane jest zbilansowanie kosztów i przychodów. Zgodnie bowiem z zasadami i regulacjami funkcjonowania Towarzystwa, wypracowywane zyski przeznaczane są w pełni na realizację celów statutowych. Uwzględnione przy tym zostały niezbędne, relatywnie wysokie nakłady - w wysokości ok. 350 000,00 zł - na remont budynku, w tym remont
tylnej elewacji.

Tab. 1. Przychody, koszty i wyniki finansowe ZK PTE w latach 2005–2009
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

Przychody

1 712 399,57

1 652 301,66

2 227 143,31 2 793 386,41 3 609 246,80

Koszty

2 061 475,43

1 685 560,19

2 125 719,44 2 656 906,25 3 224 611,93

-349 075,86

-33 258,53

101 423,87

136 480,16

384 634,87

inwestycyjne

-

780 000,00

780 000,00

664 032,17

726 896,33

Lokaty

-

-

151 761,22

738 600,00

499 973,00

22 400,00

22 400,00

Wynik finansowy
(zysk/strata)
Fundusze

Udziały*
Środki pieniężne

22 400,00

22 400,00

22 400,00

912 708,17

87 693,92

237 793,42

11 908,30 1 100 927,76

* brak wpływu na wynik finansowy ZK PTE (w związku z sytuacją finansową ZSiD PTE Sp. z o. o. w Lublinie,
ZK PTE nie otrzymuje dywidendy)

2. Sytuacja maj¹tkowa – sk³adniki i struktura maj¹tku
Wartość majątku ogółem (aktywów) ZK PTE na koniec roku 2009 osiągnęła poziom 3 546 491,36zł. Suma aktywów ogółem wzrosła o 16,29 % w porównaniu z rokiem 2008 r. Zwiększenie to wynikało głównie z wzrostu środków pieniężnych oraz
aktywów trwałych poprzez inwestycje dokonywane w remont budynku (elewacja
frontowa i część dachu). Główną część majątku trwałego stanowi kamienica – Warszawski Dom Ekonomisty przy ul. Nowy Świat 49, którego wartość księgowa wynosi 693 849,78 zł. Przy tym ze względu na obowiązujące reguły rachunkowości wartość księgowa nie odzwierciedla jednak wartości rynkowej obiektu, która jest znacznie wyższa. Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stanowią
726.896,33zł, natomiast udziały w Zakładzie Szkolenia i Doradztwa PTE Sp. z o.o. w
Lublinie 22 400,00 zł.
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Zmiany nastąpiły również w aktywach obrotowych. W ciągu roku 2009 ich wartość wzrosła z 1 017 218,26 zł do 1 364 829,67 zł. Na taki stan składa się przede
wszystkim przyrost środków pieniężnych do kwoty 1 100 927,76 zł. Należności krótkoterminowe wzrosły do poziomu 234 540,07 zł, zaś zapasy spadły do 38 249,26 zł,
a rozliczenia międzyokresowe również spadły do 6 112,58 zł.

3. P³ynnoœæ finansowa i zdolnoœæ do terminowego regulowania zobowi¹zañ
Płynność finansowa kształtuje się na wysokim poziomie, co świadczy o bezpieczeństwie finansowym działalności ZK PTE i zapewnieniu źródeł jej finansowania. Wskaźnik płynności bieżącej w roku 2009 wynosił 7,12 natomiast wskaźnik płynności szybkiej 6,88. Poziom obydwu wskaźników był zatem znacznie wyższy od norm stosowanych przez banki. Wysoki poziom tych wskaźników wynika z dużej atrakcyjności oferty odsetkowej banków dla lokat, a ponadto z faktu
gromadzenia środków pieniężnych na finansowanie remontu Warszawskiego Domu Ekonomisty oraz gromadzenia środków, które zostały przyznane na realizację projektu z funduszy unijnych.
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku 2009 wynosiły 191 808,72 zł, a należności krótkoterminowe 234 540,07 zł. Kwoty te były nieznacznie większe w stosunku do ubiegłorocznych. Ich stan wynikał z terminów płatności, a nie problemów
finansowych, co potwierdza fakt sukcesywnego regulowania zobowiązań i należności z 2009 r. na początku 2010 r. Natomiast zobowiązania długoterminowe w kwocie 241 030,75 zł stanowią kaucje wpłacone przez najemców i mają odpowiednik w
środkach pieniężnych ulokowanych w banku.

4. Przychody z ca³okszta³tu dzia³alnoœci
Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w roku 2009 osiągnął
przychody w wysokości 3 609 246,80 zł, co oznacza, że były one wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 29,21%. (tab. 2).

Tab. 2. Przychody w latach 2008 i 2009
Lp.

1
1.1
1.2
1.3

Wyszczególnienie

2008

Przychody ogółem*
2 757 839,37
Działalność statutowa
559 522,97
KG OWE
492 202,19
Działalność gospodarcza 1 706 114,21

2009

3 609 246,80
1 156 560,99
656 541,07
1 796 145,40

Dynamika
2009/2008
(%)
130,87
206,70
133,39
105,28

Struktura Struktura
w 2008
w 2009
(%)
(%)
100
100
20,29
32,04
17,85
18,19
61,86
49,77

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

Przychody z działalności statutowej w 2009 r. wzrosły o 206,70 %. Wysokie
przychody w 2009 r. wynikały między innymi z realizowania projektu całkowicie
finansowanego ze środków unijnych. Z kolei wzrost przychodów KG OWE o
33,39 % jest wynikiem pozyskania środków od instytucji i sponsorów (m.in. z
dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Na-
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tomiast wyższe o 105,28% przychody z działalności gospodarczej w 2009 r. w
porównaniu z 2008 r. wynikają z bardzo korzystnych umów z najemcami powierzchni biurowej, usługowej oraz wynajmu sal konferencyjno-szkoleniowych w
siedzibie ZK PTE.

5. Koszty dzia³alnoœci
W porównaniu do roku 2008 koszty działalności ogółem w 2009 r. wzrosły o 21,37
% do 3 224 611,93 zł. Źródłem wzrostu kosztów działalności statutowej (o 29,68 %)
były głównie nakłady, jakie zostały poniesione w związku realizacją projektu całkowicie finansowanego ze środków unijnych, a także w wyniku organizacji licznych
konferencji i seminariów oraz wydawnictwami pokongresowymi. Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej jest finansowana z dotacji MEN i ze środków własnych ZK PTE. Od
kilku lat kwota dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej nie zmienia się, a w roku
2009 r. została ponadto zmniejszona, mimo wzrostu kosztów związanych z organizacją Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i inflacją. Wzrost kosztów OWE i zwiększenie puli nagród dla laureatów jest finansowane poprzez pozyskanie dodatkowych
środków od sponsorów i instytucji (m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz ze środków ZK PTE. Dodatkowo wzrost kosztów
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wynika z podejmowania różnych działań marketingowych (np. zakup i wysyłka książek naukowych dla uczestników olimpiady) mających na celu zwiększenie liczby uczniów startujących w olimpiadzie. Nieznaczny
wzrost kosztów działalności gospodarczej był spowodowany m.in. podwyżkami cen
energii elektrycznej, wywozu nieczystości czy koniecznością przeprowadzania niezbędnych remontów i konserwacji.

Tab. 3. Koszty dzia³alnoœci w latach 2008 i 2009
Lp.

1
1.1
1.2
1.3
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Wyszczególnienie

2008

Koszty ogółem*
2 621 359,21
Działalność statutowa
1 421 220,41
KG OWE
639 378,51
Działalność gospodarcza
560 760,29

2009

3 224 611,93
1 843 035,68
813 229,60
568 346,65

Dynamika
2009/2008
(%)
123,01
129,68
127,19
101,35

Struktura Struktura
w 2008
w 2009
(%)
(%)
100
100
54,22
57,16
24,39
25,22
21,39
17,62
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6. Konfrontacja przychodów i kosztów, z uwzglêdnieniem trzech
sfer dzia³alnoœci - szczegó³owe tabele
Działalność statutowa

Tab. 4. Przychody z dzia³alnoœci statutowej po¿ytku publicznego
Lp.

1

Wyszczególnienie

2008

Składki członkowskie
6 310,00
Dotacje
4 814,80
Subwencje zwolnione
z VAT
18 005,00
4 Czwartki u ekonomistów
5 Seminaria, konferencje
51 507,12
5.1 Seminarium we Vlotho
15 701,00
5.2 Kongres
35 806,12
6 Wydawnictwa i inne
14 447,82
7 Projekt 8.2.1
8 1% podatku
9 214,51
9 Pozostałe przychody
41 815,00
10 Przychody wolne
od podatku
dochodowego
(wg pkt-u 6)
357 233,42
11 Dotacja na wydawnictwa
pokongresowe
12 Szkolenia dla rzeczoznawców
i zarządców nieruchomości
13 Ekspertyzy i opracowania
56 175,30
RAZEM
559 522,97
2
3

2009

Dynamika
2009/2008
(%)
10 180,00
161,33
1 900,00
39,46

Struktura Struktura
w 2008
w 2009
(%)
(%)
1,13
0,88
0,86
0,17

953,20
953,20
546,50
896,81
187,44
438,68

29,03
95,24
93,76
78,00
347,81

3,22
9,20
2,80
6,40
2,58
1,65
7,47

1,29
1,29
1,17
36,22
0,62
12,56

397 383,71

111,24

63,85

34,37

46 900,00

-

100 174,65
1 156 560,99

206,70

14
14
13
418
7
145

4,06

10,04
100

8,66
100
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Tab. 5. Koszty z dzia³alnoœci statutowej po¿ytku publicznego
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

Wyszczególnienie

2008

Czwartki u ekonomistów
12 729,26
Seminarium we Vlotho
25 939,13
Kongres
40 933,39
Pozostałe konferencje
13 047,51
Wydawnictwa, konkursy,
nagrody i inne
103 950,81
Projekt unijny 8.2.1
Koszty Zarządu
Krajowego
57 030,11
Koszty usprawnień
organizacyjnych
10 292,50
Koszty szkoleń
dla rzeczoznawców
i zarządców nieruchomości
Koszty Biura
- działalność
statutowa
845 700,14
Pozostałe koszty
75 879,35
Koszty finansowe
146,92
Koszty wydawnictw
pokongresowych
0,00
Ekspertyzy
i opracowania
50 557,77
RAZEM
1 421 220,41

2009

24 221,44
18 777,49
76 014,43

Dynamika
2009/2008
(%)
190,28
72,39
582,60

Struktura Struktura
w 2008
w 2009
(%)
(%)
0,90
1,31
1,82
1,01
2,88
1,00
5,35

138 33347
418 896,81

133,08
-

7,31
-

7,51
22,73

35 281,65

61,86

4,01

1,92

22 755,00

221,08

0,72

1,23

100 174,55

-

-

5,44

824 534,71
97,50
184 600,47
242,88
122 193,52 83 170,00

59,50
5,35
0,01

44,74
10,01
8,60

46 900,00

-

-

2,55

0,00
1 843 035,68

129,68

3,56
100

100

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE)
Tab. 6. Przychody z dzia³alnoœci KG OWE
Lp.

1
2
3
4
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Wyszczególnienie

Dotacje MENiS
Dotacje obce
(m.in. NFOŚiGW
Odsetki r-k bankowy
Odszkodowanie
RAZEM

2008

2009

253 000,00

Dynamika
2009/2008
(%)
246 444,00
97,41

235 249,00
2 588,19
1 365,00
492 202,19

409 595,37
441,70
60,00
656 541,07

174,11
17,07
4,39
133,39

Struktura Struktura
w 2008
w 2009
(%)
(%)
51,40
37,54
47,80
0,53
0,27
100

62,39
0,06
0,01
100

Informacja ogólna o sytuacji finansowej Zarządu Krajowego PTE...

Tab. 7. Koszty z dzia³alnoœci KG OWE
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wyszczególnienie

2008

Nagrody
59 389,00
Wynagrodzenia
74 882,50
Honoraria
116 421,00
Pochodne
od wynagrodzeń
17 940,56
Transport i delegacje
56 681,53
Wyżywienie
39 541,29
Zakwaterowanie
15 306,10
Sprawdzanie prac
10 887,94
Inne koszty m.in. NFOŚiGW 224 426,92
Telefon, poczta
23 901,67
Razem
639 378,51

2009

Dynamika
2009/2008
(%)
234 050,02
394,10
49 552,90
66,17
164 901,88
141,64
13 623,96
34 153,30
32 199,40
5 037,29
12 000,00
259 869,73
7 841,12
813 229,60

75,96
60,25
81,43
32,91
110,21
115,79
32,81
127,66

Struktura Struktura
w 2008
w 2009
(%)
(%)
9,29
28,78
11,71
6,09
18,21
20,28
2,81
8,86
6,18
2,40
1,70
35,10
3,74
100

1,68
4,20
3,96
0,62
1,47
31,96
0,96
100

Dzia³alnoœæ gospodarcza
Tab. 8. Przychody z dzia³alnoœci gospodarczej (us³ugi)
Lp.

1
2
3
4
5
6
7

Wyszczególnienie

2008

Czynsze
1 523 041,49
Wynajem lokali
63 597,06
Telefony
26 099,99
Energia
45 859,34
Co, wodn.-kanal
14 573,96
Pozostałe
32 942,37
Legitymacje członkowskie
RAZEM
1 706 114,21

2009

1 590040,50
65 720,00
25 253,92
54 234,43
4 007,36
56 539,19
350,00
1 796 145,40

Dynamika
2009/2008
(%)
104,40
103,34
96,75
118,26
27,50
171,63
105,28

Struktura Struktura
w 2008
w 2009
(%)
(%)
89,27
88,53
3,73
3,66
1,53
1,41
2,69
3,02
0,85
0,22
1,93
3,14
0,02
100
100

Tab. 9. Koszty dzia³alnoœci gospodarczej (operacyjne)
Lp.

1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie

Telefony
Energia
Co. wodn. -kanaliz
Koszty Biura
Legitymacje członkowskie
Pozostałe
RAZEM

2008

26
45
14
455

099,99
859,34
573,96
377,00
18 850,00
560 760,29

2009

26
58
10
443

119,01
747,94
623,47
980,23
0,00
28 876,00
568 346,65

Dynamika
2009/2008
(%)
100,07
128,10
72,96
97,50
153,18
101,35

Struktura Struktura
w 2008
w 2009
(%)
(%)
4,65
4,59
8,18
10,34
2,60
1,87
81,21
78,12
3,36
5,08
100
100
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7. Ocena syntetyczna wyników finansowych na tle lat ubieg³ych
i za³o¿eñ planu
Analiza finansowa ZK PTE wykazuje, że w latach 2005 – 2009 nastąpiła istotna poprawa wyników finansowych. W roku 2009 w stosunku do 2008 przychody wzrosły
o 29,21%, a koszty o 21,37%, co zaowocowało zyskiem netto w wysokości
384 634,87. Poniesione w przeszłości wysokie straty (za rok 2005 -349 075,86 zł)
wymagały zdecydowanej redukcji kosztów w roku 2006 - prawie o 1/5. Udało się to
przy nieznacznym przejściowym spadku przychodów. Taka strategia umożliwiła w
2006r. w porównaniu z rokiem 2005 ponad dziesięciokrotne zmniejszenie straty (do
poziomu 33 258,53), a następnie wypracowanie w 2007 roku zysku netto w wysokości 101 423,87 zł, a w 2008 r. już 136 480,16 zł. Nastąpiło to mimo konieczności
ponoszenia wysokich kosztów na remonty budynku Domu Ekonomisty, co było niezbędne dla uzyskania wzrostu przychodów z tytułu wynajmu powierzchni biurowej i
usługowej

8. Zamierzenia na rok 2010
W planie na rok 2010 zakładane jest zrównanie przychodów z kosztami działalności. Największy wzrost w inwestycjach planowany jest w związku z remontem tylnej
elewacji Domu Ekonomisty. Pilną potrzebą jest również modernizacja piwnic i zabezpieczenie fundamentów budynku. Zagrożeniem dla stabilnych wpływów z wynajmowanej powierzchni biurowej i usługowej może być narastanie kryzysu gospodarczego w Polsce i wynikające z tego trudności firm w regulowaniu swoich zobowiązań finansowych. W dalszym ciągu planowany jest dopływ przychodów z tytułu realizowania dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych projektów, w tym zwłaszcza
tych ze środków unijnych i krajowych.
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ZA£¥CZNIKI
6.1. Za³¹cznik nr 1: Wykaz cz³onków w³adz PTE w kadencji
2006-2010 (wg stanu do 31.12.2009 r.)
PREZYDIUM ZK PTE
prof. dr hab. Elżbieta MĄCZYŃSKA
dr Artur POLLOK
prof. dr hab. Stanisław RUDOLF
prof. dr hab. Andrzej S. BARCZAK
prof. dr hab. Stanisława BORKOWSKA
prof. dr hab. Waldemar GRZYWACZ
prof. dr hab. Bożena KLIMCZAK
prof. dr hab. Zofia Barbara LIBERDA
dr Józef ŁOBOCKI
prof. dr hab. Bogna PILARCZYK
prof. dr hab. Danuta RUCIŃSKA
prof. dr hab. Andrzej SZPLIT

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

CZ£ONKOWIE ZARZ¥DU KRAJOWEGO
prof. dr hab. Henryk BABIS
mgr Jan BISZTYGA (do 27.02.2009 r.)
mgr Nadine BEDNARZ (od 27.02.2009 r.)
dr Adam BALCERZAK
prof. dr hab. Jacek BRDULAK
dr Piotr BUŁA
mgr Tadeusz CHOCZAJ
dr Janusz CICHOŃ (do 29.05.2009 r.)
dr Krystyna ROMANIUK (od 29.05.2009 r.)
dr Alojzy CZECH
dr Jerzy CZERWIŃSKI
dr Andrzej DĘBOWSKI
dr Zbigniew EJSMONT
mgr Eugeniusz GŁÓD
dr Kazimierz GOLINOWSKI
dr Franciszek GRZESIOK

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

Bielsko-Biała
Poznań
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Opole
Bydgoszcz
Elbląg
Rzeszów

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

Załączniki

prof. dr hab. Andrzej WOJTYNA
prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI
(zm. 06.10.2009 r.)
prof. dr hab. Leszek ŻABIŃSKI

Kraków
Warszawa
Katowice

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

Warszawa (przewodniczący)
Gdańsk
Łódź
Warszawa

S¥D KOLE¯EÑSKI
mgr Maria HANUSZKO
mgr Marian ADAMCZAK
mgr Janusz NIKODEMSKI
dr Eugeniusz ŻUBER

Gdańsk (przewodnicząca)
Zielona Góra
Katowice
Koszalin

6.2 Za³¹cznik nr 2: Uchwa³a programowa XIX Zjazdu Krajowego PTE
UCHWA£A PROGRAMOWA
XIX ZJAZDU KRAJOWEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO
Warszawa, 10 grudnia 2005 r.
1. Nawiązując do ponad 200-letniej tradycji zorganizowanego ruchu ekonomistów
na ziemiach Polski, PTE podkreśla swoje dążenie do utrzymania integracji środowiska polskich ekonomistów, których łączy więź wspólnych, zawodowych zainteresowań i wspólna troska o rozwój kraju. PTE podkreśla też swój charakter stowarzyszenia apolitycznego i pluralistycznego. Jest i pozostanie otwarte dla wszystkich polskich ekonomistów: o różnych korzeniach i tradycjach, różnych pokoleń, z wszystkich regionów kraju i działających za granicą, o różnych poglądach
i ekonomicznych specjalnościach, zajmujących się zarówno praktyką gospodarczą jak i nauką, którym są bliskie, ujęte w naszym statucie cele i zasady współdziałania. Towarzystwo będzie kultywowało tę różnorodność jako istotną cechę
swej tożsamości i rozwojową szansę.
2. W poczuciu świadomości ogromnego tempa przemian we współczesnym świecie w związku z pojawieniem się i rozpowszechnianiem nowej, informacyjnej cywilizacji, a także nasilającego się pojęciowego zamieszania wokół nowych zjawisk i form życia gospodarczego PTE jako organizacja pożytku publicznego widzi konieczność położenia zdecydowanego nacisku na szerzenie w polskim społeczeństwie dobrej i aktualnej wiedzy ekonomicznej, wiedzy uwzględniającej stojące przed krajem rozwojowe wyzwania.
W tym celu PTE będzie:
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– kontynuować organizowanie kongresów polskich ekonomistów, krajowych
oraz regionalnych konferencji i seminariów;
– rozwijać działalność wydawniczą;
– kontynuować Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej;
– podejmować inicjatywy w zakresie specjalnych programów szkoleń.
3. Kolejnym, głównym kierunkiem aktywności PTE powinno być prezentowanie niezależnych opinii i ekspertyz dotyczących wszelkich programów i koncepcji społeczno-gospodarczego rozwoju regionów i całego kraju.
W szczególności PTE zamierza oferować społeczeństwu profesjonalną pomoc w
rozwiązywaniu najważniejszych problemów, do których zalicza:
– bieżące i perspektywiczne kierunki rozwoju kraju i regionów;
– kluczowe aspekty polityki społecznej,
– efektywne uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej i - w przyszłości - w unii walutowej i gospodarczej;
– długookresową strategię rozwoju kraju opartą na budowaniu społeczeństwa informacyjnego.
4. PTE będzie nadal rozwijało i umacniało aktywność młodzieży w dziedzinie ekonomii.
Pozytywnie oceniając doświadczenia związane z Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej
oraz utrzymując więzi z laureatami i finalistami, za niezbędne uważa wdrażanie różnych form popularyzacji działań Towarzystwa wśród lokalnych społeczności. W tym
celu zamierza też rozwijać współpracę z nauczycielami przedmiotów ekonomicznych na poziomie kształcenia średniego i akademickiego. PTE rozważy podjęcie
działań na rzecz umiędzynarodowienia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
5. Ważnym wkładem PTE w rozpowszechnianie wiedzy ekonomicznej jest działalność wydawnicza. W efekcie uruchomienia własnej oficyny wydawniczej nastąpił
ilościowy wzrost publikacji książkowych, które spotykają się z dobrym odbiorem
czytelników. Ponadto PTE partycypuje w wydawaniu dwumiesięcznika „Ekonomista”. Wewnętrznym wydawnictwem wspomagającym organizacyjną więź Organizacji jest Biuletyn PTE. Wszystkie te formy działalności wydawniczej powinny być
utrzymywane i rozwijane. Na uwagę i wsparcie zasługuje również działalność wydawnicza w Oddziałach w formie publikacji książkowych i Regionalnych Biuletynów PTE.
6. Oceniając pozytywne doświadczenia wynikające z decentralizacji struktury organizacyjnej, PTE przypisuje zasadnicze znaczenie samodzielności Oddziałów i rozwijaniu
ich inicjatyw. W celu skutecznego rozwiązywania problemów organizacyjnych, a w
szczególności finansowych należy dążyć do efektywnego pozyskiwania i wykorzystywania nowych źródeł finansowania działalności w tym w postaci funduszy unijnych. Należy wdrażać innowacyjne rozwiązania zarządzania finansami organizacji.
W celu doskonalenia systemu pomocy wzajemnej w ramach Towarzystwa konieczne wydaje się stworzenie funkcjonalnego układu sieciowego.
7. W zakresie doskonalenia komunikowania się PTE z otoczeniem konieczny jest
skuteczny dostęp do mediów oraz wykorzystywanie różnorodnych form systematycznego współ-działania z telewizją, radiem i prasą. Rozwijana będzie dbałość o
witrynę internetową i poszerzanie jej zawartości o problematykę edukacyjną.
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8. Za sprawę istotną PTE uważa dalsze współdziałanie z organizacjami społecznymi m.in. z: Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Towarzystwem
Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce,
Zrzeszeniem Prawników Polskich. PTE pozostaje otwarte na współpracę z innymi organizacjami i przedstawicielami innych grup zawodowych. Za celowe uważa również podjęcie działań zachęcających pracodawców do korzystania z usług
eksperckich i doradczych.
9. PTE będzie dążyło do umocnienia swojej pozycji w Międzynarodowej Asocjacji Nauk Ekonomicznych, w szczególności przez przygotowanie, w porozumieniu z Asocjacją, konferencji międzynarodowej i ewentualnie kolejnego
Kongresu.
10. Członkowie PTE za sprawę zasadniczą uważają wzmacnianie wzajemnych, koleżeńskich więzi z pełnym przestrzeganiem zasad zawodowej etyki, tolerancji i
wzajemnego szacunku dla prezentowanych poglądów.
11. Należy podjąć czynności nad zaktualizowaniem Statutu PTE. W tym celu XIX
Zjazd zobowiązuje władze PTE do powołania specjalnej komisji.

6.3. Za³¹cznik nr 3: Wykaz publikacji wydanych w Oddzia³ach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2009 r.
Oddział PTE w Kielcach
1 „Gospodarowanie zasobami organizacji w warunkach zagrożeń
otoczenia” pod red. prof. A. SZPLITA

150 egz.

Oddział PTE w Koszalinie
1 „Instytucje i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce” pod. red. Eugeniusza MICHALSKIEGO,
Stanisława PIOCHY

200 egz.

Oddział PTE w Krakowie
1 „Bariery integracji Unii Europejskiej.”
pod red. Heleny TENDERY-WŁASZCZUK
350 egz.
2 „Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach
finansowych międzynarodowych grup kapitałowych”
Marcin JĘDRZEJCZYK
150 egz.
3 „Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej”
pod red. Heleny TENDERY-WŁASZCZUK
220 egz.
4 „Zbiór zadań z mikroekonomii” Zofia DACH, Artur POLLOK,
Krystyna PRZYBYLSKA
1020 egz
5 „Aspekty społeczno-ekonomiczne” pod red. Zofii DACH
220 egz.
6 „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
(Kraków) nr 7”
120 egz.
7 „Zbiór zadań z podstaw rachunkowości” Katarzyna KLUSKA,
Bartłomiej WRONA
1000 egz.
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Oddział PTE w Szczecinie
1 „Standardy usług świadczonych przez Klub Integracji
Społecznej w Kamieniu Pomorskim”
Halina MACIEJEWICZ, Alfred KORYCKI
2 „Budowa lokalnych partnerstw na rzecz integracji społecznej”
Henryk BABIS, Katarzyna DADAŃSKA, Ireneusz JAŹWIŃSKI,
Agnieszka KAŹMIERCZAK, Alfred KORYCKI, Halina MACIEJEWICZ,
Waldemar PREDKO
3 „Materiały pokonferencyjne konferencji pt. Promocja
i upowszechnianie ekonomii społecznej i zatrudnienia
w sektorze ekonomii społecznej” Henryk BABIS
4 „Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych
ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania”
pod red. Henryk BABIS
5 „Moje ulubione aforyzmy- nie tylko ekonomiczne”
Waldemar GRZYWACZ

250 egz.

400 egz.

250 egz.

80 egz.
300 egz.

Oddział PTE w Toruniu
1 „Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji”
pod red. A. P. BALCERZAK, E. ROGALSKA
2 „Infrastruktura jako czynnik rozwoju gospodarczego”
pod red. A. P. BALCERZAK
3 „Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej”
pod red. A. P. BALCERZAK
4 „Państwo w realiach „nowej gospodarki”. Podstawy
efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku”
pod red. A. P. BALCERZAK
5 „Contemporary Issues in Economy”
pod red Adam P. BALCERZAK, Jerzy BOEHLKE,
E. ROGALSKA
6 „Aktywność regulacyjna państwa a potencjał rozwojowy
gospodarki” pod red Adam P. BALCERZAK, Michał MOSZYŃSKI

300 egz.

Oddział PTE we Wrocławiu
1 „Wrocławski Biuletyn Gospodarczy Ekonomia a socjologia”

130 egz.
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300 egz.
300 egz.
300 egz.

300 egz.

300 egz.

Załączniki

6.4. Za³¹cznik nr 4: wykaz uchwa³ Zarz¹du Krajowego PTE oraz
Prezydium ZK PTE podjêtych w 2009 r.
UCHWA£Y ZARZ¥DU KRAJOWEGO PTE w 2009 r.:
Nr 35 z dnia 26.03.2009 r.
Nr 36 z dnia 26.03.2009 r.

Nr 37 z dnia 26.03.2009 r.

Nr 38 z dnia 26.03.2009 r.

Nr 39 z dnia 26.03.2009 r.

Nr 40 z dnia 09.12.2009 r.
Nr 41 z dnia 09.12.2009 r.
Nr 42 z dnia 09.12.2009 r.

Nr 43 z dnia 09.12.2009 r.

– W sprawie nadania Odznak Honorowych PTE .
– W sprawie przyjęcia w skład Kapituły „Złotej
Odznaki Honorowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wieńcem”.
– W sprawie sprawozdania z działalności merytorycznej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2008r.
– W sprawie sprawozdania finansowego Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za 2008 r.
– W sprawie planu finansowego Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
na 2008 r.
– W sprawie organizacji XX Zjazdu Krajowego.
– W sprawie nadania Odznak Honorowych PTE
– W sprawie podziału kosztów Biura Zarządu
Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na działalność statutową i gospodarczą.
– W sprawie ustanowienia służebności przesyłu
na pasie gruntu działki nr 26 na rzecz RWE
Stoen Operator sp z o.o.

UCHWAŁY PREZYDIUM ZK PTE w 2009 r.:
Nr 19 z dnia 12.03.2009 r.
Nr 20 z dnia 12.03.2009 r.

Nr 21 z dnia 28.05.2009 r.

Nr 22 z dnia 28.10.2009 r.
Nr 23 z dnia 28.10.2009 r.

– W sprawie Konkursu o Nagrodę PTE im. prof.
Edwarda Lipińskiego.
– W sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
– W sprawie zmian zasad wynagradzania pracowników Biura Zarządu Krajowego Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego
– W sprawie zmian regulaminu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
– W sprawie powołania Komitetu Okręgowego
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie
na okres kadencji 2009-2012.
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1.
Oddzia³ PTE w Bia³ymstoku
Praca Zarz¹du Oddzia³u, Prezydium i Biura
W roku 2009 odbyły się dwa zebrania Zarządu Oddziału i cztery zebrania Prezydium. Zebrania odbywały się zawsze w rozszerzonym składzie, gdyż zapraszano na
nie przewodniczących kół PTE i niekiedy inne osoby, w zależności od przedmiotu
obrad. Wszystkie zebrania były protokołowane. Tematyka zebrań dotyczyła między
innymi:
l Zadań gospodarczo – finansowych (sprawozdanie finansowe, projekt planu, realizacja planu finansowego),
l problemów organizacyjnych (przyjęcia i skreślenia ze stanu organizacji,
tworzenie nowych kół PTE, dyscyplina opłacania składek członkowskich),
l Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
l funkcjonowania wszechnicy „Podlaskie Forum Ekonomistów”,
l organizacji konferencji naukowych,
l warunki i możliwości przystąpienia do przygotowania projektów finansowanych ze środków UE.
Oddział PTE funkcjonuje w oparciu o społeczną pracę członków. Wyjątkiem
jest jedynie ryczałt sekretarza Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W roku bieżącym przeszliśmy na społeczne zatrudnienie księgowej, rezygnując z formy ryczałtowej.

Cz³onkowie Towarzystwa. Ko³a.
Liczba członków PTE w Oddziale zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 8 osób. Przyjęto do PTE 22 osoby. Są trudności z wyegzekwowaniem składek członkowskich u 30 osób, w związku z czym, część z nich będzie musiała być
zdjęta z ewidencji członkowskiej. Nowo pozyskani członkowie, to niemal w całości
studenci Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku (17 osób).
Zwiększyła się liczba kół PTE o jedno koło. Powstało nowe koło PTE w Wyższej
Szkole Ekonomicznej w Białymstoku skupiające studentów z kierunku ekonomii,
studiujących w trybie zaocznym. Liczy ono 17 członków. Jego przewodniczącym
jest Pan Grzegorz Drobek z Szepietowa. Nie zdołano, mimo ponawianych prób,
stworzyć koła PTE w Łomży. Podobnie niepowodzeniem zakończyła się inicjatywa
stworzenia koła PTE w Suwałkach.

74

Oddział PTE w Białymstoku

Wspó³praca z innymi podmiotami
W wymiarze regionalnym dobrze rozwija się współpraca z wyższymi uczelniami
Białegostoku. Wymienić tu należy: Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku,
Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej.
Uczelnie te są bazą działalności kół PTE. Szczególna rola przypada Wyższej Szkole Ekonomicznej, ponieważ na bazie jej zasobów funkcjonuje Oddział PTE.

Wydawnictwa
W 2009 roku Oddział PTE nie podejmował działalności wydawniczej. Członkowie
PTE zauważają przydatność wydawnictw Zarządu Krajowego, zarówno opracowań
zwartych jak i Biuletynów. Członkowie PTE coraz częściej korzystają ze strony internetowej Zarządu Krajowego.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W XXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, rozpoczętej jesienią 2009 roku w
zawodach szkolnych uczestniczyło mniej uczniów i mniej szkół, niż rok wcześniej.
Do zawodów II stopnia (okręgowych) zakwalifikowano 29 uczniów z 8 szkół, czyli znacznie mniej niż rok wcześniej. Zawody okręgowe odbyły się w styczniu 2010
roku.

Projekty unijne
Oddział PTE nie przygotowywał projektów w ramach środków unijnych. Natomiast udzielona została pomoc studenckiemu kołu PTE, które przystąpiło do przygotowania projektu na sfinansowanie kursu z zakresu rachunkowości wśród studentów niestacjonarnych Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Dzia³alnoœæ wszechnicowa
Oddział PTE kontynuował zainicjowaną w ubiegłym roku formę programową o
charakterze wszechnicowym, pod nazwą „Polskie Forum Ekonomistów”. Jego celem jest otwarta wymiana myśli i doświadczeń ekonomistów z regionu podlaskiego.
Istotna także jest integracja środowiska ekonomistów, a także poszukiwanie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Idea Forum stanowi próbę włączenia się środowiska ekonomistów regionu do nurtu wypowiedzi na aktualne problemy nauk ekonomicznych i gospodarki. Forum jest wspólnym przedsięwzięciem Oddziału, kół PTE i uczelni. Spotkania odbywają się kolejno w poszczególnych wyższych uczelniach regionu.
Organizatorem III Podlaskiego Forum Ekonomistów był Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Jego tematem było –„Współczesny wymiar
kryzysu- teoria i praktyka”.
Natomiast IV Forum zostało zorganizowane przez koło PTE i Dziekana Wydziału
Zarządzania Politechniki Białostockiej. Jego tematem była –„Ekonomia zrównoważonego rozwoju”. Dorobek spotkań utrwalony został w wydawnictwach uczelnianych. Ukazały się również notki w Biuletynach Zarządu Okręgowego.
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Sytuacja maj¹tkowo-finansowa
Oddział PTE nie dysponuje własnymi, odrębnymi zasobami majątku trwałego.
Tak jak wcześniej, korzysta z Bazy lokalowej i wsparcia technicznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Koła PTE natomiast funkcjonują w strukturach macierzystych wyższych uczelni.
Oddział, tak jak wcześniej, nie prowadził zarobkowej działalności gospodarczej.
Przychody uzyskiwano jedynie ze składek członkowskich. Nie korzystano z instytucji sponsoringu oraz członkowstwa wspierającego.
Oddział zanotował w ubiegłym roku zasadniczą zmianę kondycji finansowej. Prowadzono bardzo oszczędną gospodarkę wydatkami, na które składały się niemal w
całości koszty prowadzenia rachunku bankowego. Zniknęły koszty płacowe. W rezultacie uzyskano dodatni wynik finansowy.
Działalność merytoryczna PTE Oddział w Białymstoku
Lp.
1

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2008

Konferencje

–
–
3
112
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ..........................................................
..................................................................................................................

2
3
4
5

6

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.
1

76

2009
1
42
2
84
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tabela B

Wyszczególnienie
Koła

2008
5

2009
6

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

1

1

4

Inne

–

–

5

Członkowie

82
–

74
–

a) zwyczajni
b) wspierający

2.
Oddzia³ PTE w Bielsku-Bia³ej
Działalność Oddziału PTE w Bielsku-Białej w roku 2009 - od strony merytorycznej
- skoncentrowana była na realizacji zadań statutowych i polegała na :
a) zorganizowaniu 3 seminariów tematycznych dla młodzieży i kadry akademickiej;
b) kontynuacji prowadzenia punktu konsultacyjnego - we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej - z zakresu przygotowywania wniosków aplikacyjnych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”. W ramach punktu przeprowadzono 6 odczytów dot. „Filozofii zarządzania projektami finansowanymi z UE”.
W ramach zawartego porozumienia - dwóch Przedstawicieli Oddziału brało udział w pracach stałego Zespołu Opiniującego wnioski przedsiębiorców skierowanych do Bielskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
Oddział podobnie jak w latach ubiegłych prowadził - we współpracy z “Punktem
Informacyjnym EUROPE DIRECT w Bielsku-Białej” oraz Biblioteką Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - “Ośrodek Informacji Europejskiej”,
który został utworzony w ramach Programu PHARE Fiesta II w roku 1999. Punkt zajmował się upowszechnieniem “unijnych” materiałów informacyjnych dla studentów, kadry akademickiej i przedsiębiorców. Współdziałano przy organizacji „eurodebat” Posłów do Parlamentu Europejskiego.
Członkowie PTE uczestniczyli także w organizacji i przeprowadzeniu konsultacji
przedmiotowych dla przedsiębiorców (7), m.in. dla członków wspierających PTE.
Afiliowano przy Oddziale – na bazie Koła przy Akademii TechnicznoHumanistycznej – Studenckie Koło Naukowe „PTE”
Przedstawiciele Oddziału brali również czynny udział w cyklicznych spotkaniach
„Klubu Bielskich Przedsiębiorców”.
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Działalność merytoryczna PTE Oddział w Bielsku-Białej
Lp.
1

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2008

Konferencje

–
–
2
23
–
–
4
150
–
–
8
25
1
–
–
–

–
–
3
32
–
–
6
62
–
–
7
27
1
–
–
–

–

–

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ..........................................................
..................................................................................................................

2
3
4
5

6

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.
1

78

2009

Tabela B

Wyszczególnienie
Koła

2007
4

2008
4

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

–

–

5

Członkowie

48
4

43
4

a) zwyczajni
b) wspierający

3.
Oddzia³ PTE w Bydgoszczy
Program działalności merytorycznej na rok 2009 zatwierdzony przez Zarząd
Oddziału był realizowany zgodnie z założonymi kierunkami.
Dostosowując się do rynku i realnych możliwości realizacyjnych, rozwijano w
sposób efektywny działalność gospodarczą, pozwalającą na poprawę własnej bazy
materialnej i finansowanie działalności statutowej.

I DZIA£ALNOŒÆ STATUTOWA
Rok 2009 był rokiem kończącym kadencję władz Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego, stąd w działalności statutowej przeważały sprawy związane z
organizacją Zjazdu Oddziału oraz współpraca z Zarządem Krajowym Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego.
W roku 2009 Zarząd Oddziału odbył 4 posiedzenia podejmując 4 Uchwały.
Odbyły się 2 posiedzenia Prezydium Zarządu. Tematyka posiedzeń Zarządu to:
l sprawozdanie finansowe za 2008 rok,
l sprawozdanie z działalności merytorycznej Oddziału za rok 2008, program
zadań merytorycznych i finansowych na rok 2009,
l powołanie koła przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy,
l przyjęcie 17 nowych członków do Towarzystwa,
l ocena przebiegu realizacji zadań w okresie 3 kwartałów 2009 i prognoza ich
realizacji do końca roku,
l sprawy związane z XIII Zjazdem Oddziału
Tematem posiedzeń Prezydium Zarządu były sprawy:
l opracowanie opinii do projektu Statutu PTE i przesłanie do Zarząd Krajowy,
l sprawy związane z przygotowaniem XIII Zjazdu Oddziału.
Poza posiedzeniami roboczymi, Zarząd spotkał się z Radą Naukową działającą
przy Oddziale, Komisją Rewizyjną i Przewodniczącymi Kół. Na spotkaniu tym
dyskutowany był przebieg realizacji zadań w roku 2009, stan finansów Oddziału i
założenia programowe na 2010 r.
W Klubie Ekonomisty odbyły się 4 spotkania z:
l prof. Dr hab. Arturem Nowakiem-Far nt „Narzędzia polityki Unii Europejskiej
wobec kryzysu finansowego” – kierownikiem Katedry Prawa Europejskiego
Kolegium Ekonomiczno – Społecznego SGH w Warszawie.
l Zastępcą Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arturem Janasem nt.
„Problemy Rynku Pracy w Województwie Kujawsko – Pomorskim i ich
rozwiązywanie”
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l prof. Dr hab. Krystyną Kwaśniewską nt. „ Problemy osób w wieku
poprodukcyjnym”
l mgr Jarosławem Kiernickim nt. „Warunki wprowadzania waluty Euro w Polsce”
Podejmowane były również starania o zorganizowanie dalszych spotkań w Klubie
Ekonomisty m.in. z prof. prof. St. Gomułką, Witoldem Orłowskim, J. Rybińskim, A.
Sadowskim z Centrum im. Adama Smitha, jednak przyjazd tych osób nie doszedł
do skutku.
Działalność odczytową połączoną z charakterem spotkań towarzyskich prowadził
Klub Seniora działający przy Oddziale. Uczestnikami tych spotkań są członkowie
Oddziału, niezależnie od przynależności do kół. Spotkania odbywały się
systematycznie w każdą pierwszą środę miesiąca, (poza okresem wakacyjnym
lipiec - sierpień) przy dobrej frekwencji.
Tematy spotkań tych to:
l Pieniądz i rynek pieniężny,
l Rola banków w systemie gospodarczym,
l Życie i działalność Jana Ludwika Jeziorańskiego,
l II Wojna Światowa początek i przebieg kampanii w Polsce,
l Aktualne zagadnienia realizowane w Oddziale PTE w Bydgoszczy.
W Oddziale istnieje 7 kół, w tym 3 miejskie, 2 przy wyższych uczelniach oraz koło
Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Aktywnie działające koła to:
1) Koło Ekonomistów przy Kujawsko –Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.
Poza miesięcznymi spotkaniami organizacyjnymi odbyły się:
l wykład nt. „Nowoczesne instrumenty rachunkowości zarządczej”- szkolenie
dla członków koła we współpracy z Kołem Naukowym Rachunkowości KPSW;
l „Studenckie pogotowie naukowe” – pomoc dla studentów w przygotowywaniu
się do sesji egzaminacyjnej.
l Konkurs wiedzy z zakresu ekonomii i rachunkowości dla studentów KPSW
2) Koło przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy powołane w roku 2009
prowadziło prace związane z jego organizacją, wyborem władz,
przygotowaniem programu działalności merytorycznej. Program ten
przewiduje objęcie patronatem organizowanego przez Uczelnię, Konkursu
giełdowego, Konkursu CashFlow, udział w prowadzeniu działalności
odczytowej i publikacyjnej z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych.
3) Aktywność utrzymuje Koło Miejskie we Włocławku, organizując konferencje
naukowo – przedmiotowe dla nauczycieli z zakresu przedmiotów
ekonomicznych. Organizowane są również konsultacje z programu
przedmiotów ekonomicznych. Koło wzięło udział w realizacji projektu
prowadzonego przez PTE ze środków unijnych, zabezpieczając nabór
słuchaczy oraz organizację zajęć.
4) Koło Absolwentów AE oraz Koło Młodych Ekonomistów swoją działalność
prowadzi w formie organizowania spotkań o charakterze koleżeńsko –
towarzyskim.
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Integrujący charakter członków PTE miało spotkanie organizowane już
tradycyjnie z Biskupem Diecezji Bydgoskiej w okresie Świąt Bożego Narodzenia z
udziałem najbardziej aktywnych członków Oddziału.
W roku 2009 zaszły zmiany w stanie liczby członków. Stan członków na koniec
2008 roku wynosił 225 osób, na koniec 2009 wynosi 230 osób.
W roku ubiegłym przyjęto 21 nowych członków i skreślono 16 osób na skutek
śmierci lub rezygnacji z przynależności do Towarzystwa. Podjęte zostały intensywne
starania, w wyniku których Oddział posiada wypełnione deklaracje dla 18 członków
zwyczajnych PTE. Ich przyjęcie nastąpi przez Zarząd Oddziału w lutym 2010 roku.
Ważnym akcentem w działalności statutowej Oddziału jest Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej. W roku ubiegłym zakończony został końcowy etap XXII OWE
2008/2009 „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania” oraz rozpoczęta
XXIII OWE 2009/2010.
W olimpiadzie 2008/2009 udział wzięło w zawodach szkolnych 856 uczniów z 60
szkół. Do zawodów okręgowych zakwalifikowano 86 uczniów z 29 szkół, a do
zawodów centralnych 10 uczniów. Laureatem z woj. Kujawsko – pomorskiego został
uczeń z I LO w Bydgoszczy.
W zawodach szkolnych 2009/2010 wzięło udział 841 uczniów z 56 szkół. Do
zawodów okręgowych zakwalifikowano 85 uczniów z 21 szkół. Komitet Główny
OWE po dokonanej weryfikacji oceny uczestników olimpiady zakwalifikował do
zawodów centralnych 14 osób z woj. Kujawsko –pomorskiego. Jest to obok woj.
Mazowieckiego najbardziej liczna grupa olimpijczyków. Na I miejscu na liście
zakwalifikowanych do zawodów III stopnia – zawodów centralnych znalazł się uczeń
z I LO w Bydgoszczy z największą ilością punktów (81 na 100 możliwych).
Oddział współpracował z administracją samorządową i rządową województwa.
Współpraca ta miała formę opiniowania programów i zamierzeń o tematyce
gospodarczej w procesie ich opracowywania. Prezes Towarzystwa jest stałym
członkiem Rady Rozwoju Miasta Bydgoszczy. Oddział brał udział w spotkaniach
związanych z tematyką gospodarczą związaną z regionem w stowarzyszeniach
takich jak NOT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, a także w Kujawsko
Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców.

II DZIA£ALNOŒÆ SZKOLENIOWA
Działalność szkoleniowa obejmowała następujące formy:
l szkolenia w ramach projektów,
l szkolenia komercyjne,
l kursy,
l studia podyplomowe,
l konferencje i seminaria.
W działalności szkoleniowej PTE w Bydgoszczy, podobnie jak w roku
poprzednim, duże znaczenie odgrywały szkolenia organizowane w ramach
projektów. Realizacja 5 projektów, spowodowała, że ilość tych szkoleń znacznie
wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami. Dzięki dofinansowaniu ze środków
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unijnych, szkolenia przeprowadzane są na wysokim poziomie organizacyjnym i
merytorycznym. Zrealizowano również duży zakres szkoleń zamkniętych zlecanych
przez konkretne instytucje. Organizacja takich szkoleń jest korzystna, ponieważ nie
wymaga prowadzenia kosztownych działań rekrutacyjnych, a przychody z tego
rodzaju szkoleń przewyższają znacznie te z wolnego naboru. Udział kursów i
studiów podyplomowych w działalności szkoleniowej PTE z roku na rok maleje,
przy czym liczba organizowanych kursów utrzymuje się na podobnym poziomie.
1) Szkolenia w ramach projektów
W 2009 r realizowano 5 projektów, w ramach których przeszkolono 678 osób
na 74 szkoleniach. Szkolenia te dotyczyły:
l nabycia umiejętności pisania i wdrażania projektów współfinansowanych przez
Unię Europejską,
l zakładania działalności gospodarczej typu spin off/spin out przez studentów,
l rozwijania umiejętności zarządzania zespołem, komunikacji interpersonalnej,
l kreowania nowych umiejętności zawodowych osób bezrobotnych
(zwiększające konkurencyjność osób bezrobotnych na rynku pracy),
l kompetencji zawodowych: prawo i finanse, sprzedaż i marketing,
l kompetencji kluczowych: biznesowy język angielski i język rosyjski,
zaawansowana obsługa komputera, komunikacja interpersonalna.
2) Szkolenia komercyjne
W 2009 roku zorganizowano 37 szkoleń stacjonarnych, w których uczestniczyły
łącznie 522 osoby. Szkolenia komercyjne organizowane były przede wszystkim na
zamówienie instytucji takich jak: Urząd Marszałkowski w Toruniu, Urząd Miasta w
Bydgoszczy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, Powiatowy Urząd
Pracy w Bydgoszczy i Inowrocławiu. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia z
zakresu: administracji, prawa, pozyskiwania funduszy unijnych, rachunkowości,
sprawozdawczości, przedsiębiorczości, obsługi biura i sekretariatu. Łączne wpływy
z przeprowadzonych szkoleń wyniosły 181 835 zł.
3) Kursy
W ofercie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy można
znaleźć zarówno kursy komercyjne (tzw. z wolnego naboru), jak i kursy dla
zamkniętych grup szkoleniowych zlecane z zewnątrz dla takich instytucji jak Wyższa
Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy czy Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy. W
2009 roku realizowano kursy w zakresie następujących tematów: podstaw
rachunkowości i księgowości firmy z wykorzystaniem komputera, dla
samodzielnych księgowych, kadry i płace w firmie. Ze wszystkich kursów
znajdujących się w ofercie PTE największym zainteresowaniem w roku 2009
cieszyły się: kurs podstaw rachunkowości i księgowości firmy z wykorzystaniem
komputera (4 edycje), kurs kadry i płace w firmie (4 edycje) oraz kurs dla
samodzielnych księgowych (1 edycja). W zakresie kursów komercyjnych odbyły
się: 1 edycja kursu podstaw rachunkowości i księgowości firmy z wykorzystaniem
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komputera, 1 edycja kursu kadry i płace w firmie, 1 edycja kursu dla samodzielnych
księgowych. W ramach kursów zlecanych przez zewnętrzne instytucje PTE
Bydgoszcz w 2009 roku przeprowadziło kursy organizowane na zlecenie WSG w
ramach projektu „Nowa jakość pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”.
Obejmowały one 3 edycje kursu księgowość komputerowa oraz 3 edycje kursu
kadry i płace. W roku 2009 łącznie we wszystkich kursach wzięły udział 124 osoby.
Łączne wpływy z tych kursów wyniosły 171 950 zł.
4) Studia podyplomowe
Będące w ofercie Oddziału studia podyplomowe organizowane są wspólnie z
renomowanymi uczelniami: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Wyższą
Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Proponowane kierunki studiów należą do
najbardziej poszukiwanych na rynku, dotyczą one szeroko rozumianych zagadnień
ekonomicznych (m.in rachunkowość, zarządzanie finansami i strategia
przedsiębiorstwa, controlling, ubezpieczenia gospodarcze). Obecnie w ofercie
znajdują się dwa kierunki prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w
Poznaniu:
l Rachunkowość
l Zarządzanie finansami i strategia przedsiębiorstwa oraz 4 kierunki prowadzone
wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy:
l Controlling w zarządzaniu firmą
l Rachunkowość budżetowa
l Ubezpieczenie Gospodarcze
l Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
W roku 2009 największym zainteresowaniem cieszyły się specjalności
organizowane wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, w
szczególności Studia Podyplomowe Rachunkowości. W 2009 roku uruchomiono 2
edycje tych studiów dla 84 słuchaczy łącznie.
5) Konferencje
W 2009 r. zorganizowano 4 konferencje dla 367 osób. Trzy organizowane w
ramach projektów europejskich realizowanych przez PTE i jedna zlecona przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. W konferencjach w ramach projektów
„Przedsiębiorczość akademicka-skuteczny transfer wiedzy” i „Przedsiębiorczość
akademicka-skuteczny transfer wiedzy II” wzięło udział 267 osób. Konferencja
zorganizowana w ramach Regionalnego Ośrodka EFS: „Małe Wielkie inicjatywy.
Projekty realizowane na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego”
w dniu 11.12.2009 r. w Żołędowie zgromadziła 65 osób. W konferencji
organizowanej przez PTE na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w
dniu 18.12.2009r. nt.: „Złożoność pracy z osobami wymagającymi wsparcia w
aspekcie społecznym i zawodowym” uczestniczyło 35 osób. W roku 2009 oprócz
konferencji, zorganizowano 15 seminariów informacyjnych, w których wzięły udział
284 osoby.

83

Sprawozdania z działalności Oddziałów PTE w 2009 roku

III DZIA£ALNOŒÆ PROJEKTOWA
W 2009 r. Oddział PTE w Bydgoszczy opracował i złożył pięć wniosków o
dofinansowanie – wszystkie z nich były odpowiedzią na konkursy ogłoszone w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród przygotowanych projektów
znajdował się ogólnopolski projekt Profesjonalne kadry sektora MSP (działanie
2.1.1.) dwa projekty w ramach działania 8.1.1. (Skuteczny Kierownik, Mistrz,
Brygadzista II, Na naukę nigdy nie jest za późno) oraz jeden w ramach działania
6.1.1. (Na naukę nigdy nie jest za późno). Projekty te nie otrzymały dofinansowania.
Na rozstrzygnięcie czeka wniosek Powrót na rynek pracy – program kontynuacji
kariery przygotowany w partnerstwie z PUP-em w Bydgoszczy (działalnie 8.1.2.).
Szeroko rozbudowana działalność szkoleniowa umożliwiła pełne, płynne
sfinansowanie działalności Oddziału.

1) Projekty realizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia³
w Bydgoszczy w 2009 roku
Oddział realizował siedem projektów (5 w Bydgoszczy, 2 w OWP Inowrocław),
z tego trzy zostały zakończone, trzy rozpoczęte (planowane zakończenie w 2010
roku), jeden stanowił kontynuację z roku 2008 i planowana jest dalsza jego
kontynuacja w 2010 roku (ROEFS). Wszystkie projekty realizowane przez Oddział
osiągają założone we wnioskach o dofinansowanie rezultaty, co zapewnia ich pełne
rozliczenie oraz pozytywną ocenę w trakcie kontroli i audytów.

2) Regionalny Oœrodek Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w
Bydgoszczy (ROEFS)
ROEFS realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kwota wsparcia wynosiła 636 000,00 PLN.
W roku 2009, tak jak w latach poprzednich, regularnie doskonalona była oferta
przedsięwzięcia w oparciu o systematyczne diagnozowanie sytuacji społecznoekonomicznej obszaru w zakresie objętym wsparciem POKL. Celem ogólnym
Regionalnego Ośrodka było nadal kreowanie i animowanie rozwoju lokalnego w
zakresie rynku pracy, przedsiębiorczości, adaptacyjności i spójności społecznej
oraz dobrego rządzenia. Celami szczegółowymi zaś były podniesienie świadomości
i zainteresowania działaniem na rzecz aktywności zawodowej, przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu, adaptacyjności, edukacji oraz dobrego rządzenia,
podniesienie kompetencji podmiotów działających na terenie objętym wsparciem w
zakresie zarządzania projektem, zarządzania strategicznego oraz dialogu i
partnerstwa, podniesienie aktywności podmiotów działających na terenie objętych
wsparciem w zakresie realizacji projektów wspieranych z EFS, zarządzania
strategicznego oraz dialogu i partnerstwa. W ramach projektu prowadzono 4
rodzaje działań: szkolenie, animacja, doradztwo oraz informacja i promocja.
Wskaźniki osiągnięte w 2009 roku były następujące:
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l udzielenie wsparcia 1113 osobom z 637 instytucji (organizacje pozarządowe,
szkoły, placówki edukacyjne, wszystkie podmioty będące projektodawcami do
EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys., grupa priorytetowa
i inne)
l w ramach 20 szkoleń (16 kluczowych i 4 specjalistycznych) przeszkolenie 420
uczestników,
l 520 klientów skorzystało z usług doradczych.
W roku 2009 Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy zorganizował 1 konferencję
i 15 seminariów informacyjnych, w których wzięło udział łącznie 349 osób. O dużym
zainteresowaniu działalnością Ośrodka świadczy liczba 1113 osób, które łącznie
skorzystały z oferty.

3) Projekty zakoñczone w 2009 roku to:
l Skuteczny Kierownik, Mistrz, Brygadzista – szkolenia dla osób
zarządzających zasobami ludzkimi realizowany był w okresie od
01.07.2008 r. do 30.06.2009 r. w ramach POKL Poddziałanie 8.1.1. Budżet
projektu wynosił 329470,80 zł, z czego zrealizowano 305553,57 zł (92,74%).
Celem projektu było zwiększenie aktywności i efektywności zawodowej
osób w wieku powyżej 45 roku życia ze średnim wykształceniem lub
niższym pracujących na niższych stanowiskach kierowniczych, do których
to osób projekt był skierowany. Przeszkolono 96 osób (100% zakładanego
rezultatu, 36 osób w 2008 r. i 60 osób w 2009 r.) w trakcie 80 dni
szkoleniowych (384 godziny) w ramach ośmiu cykli szkoleniowych. W 2009
roku zrealizowano trzy cykle szkoleń w Bydgoszczy oraz po jednym w
Inowrocławiu oraz Włocławku. Każdy cykl obejmował 48 godzin zajęć z
następujących tematów: jak być dobrym szefem – czyli jak zarządzać
zasobami ludzkimi, prawo pracy, techniki informatyczne w pracy kierownika,
podstawowe zasady kontaktu z klientem. Szkolenia prowadzone były przez
ekspertów z poszczególnych dziedzin, z wykorzystaniem metod
interaktywnych (m.in. techniki dyskusji, symulacji gier), ćwiczeń związanych
z realnymi zadaniami zawodowymi oraz wykładów.
l Przedsiębiorczość Akademicka – Skuteczny Transfer Wiedzy (PASTW)
realizowany był w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy w
ramach POKL Podziałania 8.2., w okresie od 01.09.2008 r. do 31.08.2009 r.
Budżet projektu PASTW wynosił 384 512,00 zł. Wartość zrealizowana projektu
to 375 619,37zł (98%). W ramach projektu w ciągu 28 dni szkoleniowych
przeszkolonych zostało 53 uczestników (45 studentów WSG i 8 osób z kadry
naukowej WSG). Celem ogólnym projektu była promocja przedsiębiorczości
akademickiej typu spin off/spin out wśród uczelni wyższych regionu oraz
przedsiębiorstw, połączona ze szkoleniem oraz specjalistycznym doradztwem
dla pracowników oraz studentów WSG zamierzających rozpocząć własną
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działalność gospodarczą tego typu. Projekt zakładał przeprowadzenie
dziewięciu cykli szkoleniowych dla trzech grup studenckich i jednej grupy
kadry naukowej. Szkolenia obejmowały następujące tematy: zakładanie
działalności gospodarczej w krajach UE, outsourcing w praktyce,
innowacyjność i ochrona własności intelektualnej, finansowanie współpracy
biznesu i nauki w ramach funduszy strukturalnych, warsztaty innowacyjności,
PR, czyli jak kreować wizerunek firmy, autoprezentacja, motywacja i
zarządzanie zespołem, coaching. W ramach promocji przedsiębiorczości
akademickiej zorganizowano Konferencję Przedsiębiorczość akademicka w
województwie kujawsko-pomorskim. Szanse i wyzwania, w której wzięło udział
191 osób.
l OWP w Inowrocławiu kontynuował wdrażanie projektu Dobre kwalifikacje na
wyciągnięcie ręki realizowanego w ramach POKL Poddziałanie 6.1.1, w
okresie od 01.08.2008 r. do 30.09.2009 r. Celem projektu było udzielenie
kompleksowego wsparcia osobom biernym zawodowo, podnoszącego ich
świadomość i kwalifikacje, prowadzącego do wzrostu aktywności zawodowej i
stopy zatrudnienia. Beneficjentami ostatecznymi były osoby bierne zawodowo
z terenu powiatu inowrocławskiego pozostające bez zatrudnienia lub
poszukujące pracy. Uczestnicy projektu mieli do wyboru następujące kursy:
obsługa komputera i kas fiskalnych, podstawy księgowości komputerowej,
florystyka, spawanie w dwóch metodach, operator wózka jezdniowego, prawo
jazdy kategorii C+E, zdobienie i stylizacja paznokci. Każde szkolenie było
poprzedzone indywidualnym spotkaniem z doradcą zawodowych, a po
szkoleniach odbywały się grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
Wsparciem zostało objętych 80 osób. Łączna liczba godzin wszystkich szkoleń
wyniosła 1003.

4) Projekty rozpoczête w 2009 roku (kontynuacja w 2010 roku):
l Profesjonalne kadry – nowoczesna firma. Akademia rozwoju MSP
realizowany jest od 01.01.2009 r. do 31.08.2010 r. w ramach POKL
Poddziałanie 8.1.1. w partnerstwie z Centrum Edukacji i Kultury Zenit we
Włocławku. Budżet projektu wynosi 591794,00 zł, z czego na dzień
31.12.2009 r. zrealizowano 190966,20 zł (32,27%). Zasadniczym celem
projektu jest kompleksowe przygotowanie 180 menedżerów i pracowników
z 70 przedsiębiorstw sektora MSP z województwa kujawsko-pomorskiego
do skuteczniejszego i bardziej konkurencyjnego funkcjonowania na rynku
krajowym i rynkach zagranicznych poprzez kształtowanie kompetencji
kluczowych (w zakresie biznesowego języka angielskiego i rosyjskiego,
umiejętności społecznych, technologii informatycznych), upowszechnianie
wiedzy na temat zarządzania zasobami ludzkimi, technik sprzedaży i
marketingu, prawa, finansów, korzystania ze środków UE oraz zwiększanie
zdolności adaptacyjnych wśród przedsiębiorstw i ich pracowników. W
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ramach projektu planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla 60 osób we
Włocławku i 120 w Bydgoszczy. Przeprowadzono 212 godzin zajęć w
ramach 28 dni szkoleniowych (docelowa wartość to 1096 godzin w ramach
284 dni). Zrekrutowano około 150 osób.
l Przedsiębiorczość Akademicka – Skuteczny Transfer Wiedzy II (PASTW II)
jest kontynuacją pierwszego projektu i jest do niego bliźniaczo podobny z
pewnymi zmianami, wyszczególnionymi poniżej. Realizowany jest on w
okresie od 01.08.2009 r. do 30.09.2010 r., a budżet wynosi 539 217,88 zł (do
końca 2009 r. zrealizowano 35,05%). W ramach projektu w ciągu 55 dni
szkoleniowych przeszkolonych zostanie 55 uczestników (45 studentów WSG
i 10 osób z kadry naukowej WSG) – do końca 2009 r. udało się zrealizować
11 dni szkoleniowych (nt. zakładania działalności gospodarczej w krajach
UE, outsourcingu w praktyce, innowacyjności i ochrony własności
intelektualnej). W PASTW II w odróżnieniu od jego pierwszej edycji
dodatkowo zawarto zadanie organizacji staży dla kadry naukowej w
przedsiębiorstwach. W ramach Promocji Przedsiębiorczości Akademickiej
do końca 2009 roku zorganizowano jedną Konferencję branżową dla 76
osób i 1 seminarium dla 76 studentów.
l OWP rozpoczął od 01.01.2009 r. realizację projektu Własna firma – od
pomysłu do realizacji w ramach POKL Działania 6.2. Uczestnikami projektu są
osoby fizyczne, zameldowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w tym w szczególności:
osoby niepracujące do 25 roku życia, osoby zamieszkujące w gminach
wiejskich, i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców,
kobiety, w tym powracające lub wchodzące na rynek pracy, osoby długotrwale
bezrobotne, osoby po 45 roku życia, osoby niepełnosprawne. Do projektu w
wyniku procesu rekrutacji zostało zakwalifikowanych 30 osób spełniających
powyższe warunki. Osoby te brały udział w etapie szkoleniowo-doradczym
(100 godzin szkolenia i 10 godzin doradztwa), umożliwiającym uzyskanie
niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia działalności
gospodarczej. Po tym etapie uczestnicy złożyli wnioski o dofinansowanie
planowanej działalności wraz z biznesplanami, a 20 najwyżej ocenionych
pomysłów otrzymało bezzwrotne wsparcie finansowe w kwocie do 40.000,00 zł
na cele inwestycyjne.

IV OŒRODEK WSPIERANIA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI I FUNDUSZ ROZWOJU PRZEDSIÊBIORCZOŒCI W INOWROC£AWIU
W 2009 roku kontynuował realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie
Ośrodka
Wspierania
Przedsiębiorczości
oraz
Funduszu
Rozwoju
Przedsiębiorczości w Inowrocławiu” zgodnie z umową nr 737/2008 podpisaną
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19 września 2008 roku pomiędzy Miastem Inowrocław a Polskim Towarzystwem
Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy na kwotę 132.250,00 zł. Umowa ta
wygasła 31.12.2009r. W odpowiedzi na kolejny konkurs dotyczący
„Prowadzenia OWP i FRP w Inowrocławiu” Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
złożyło ofertę, która została pozytywnie przyjęta przez Prezydenta Miasta
Inowrocławia. W wyniku tej decyzji realizacja nowego zadania publicznego z
dotacją w wysokości 110.000,00 złotych rozpoczęta została z dniem 1 stycznia
2010 roku z terminem zakończenia 31 grudnia 2010 roku.
W okresie sprawozdawczym działalność OWP uległa znacznemu wzbogaceniu
o kursy zlecone i służyła głównie osobom bezrobotnym, zagrożonym utratą pracy a
także osobom zamierzającym otworzyć działalność gospodarczą. Oferta ta
umożliwiła klientom uzyskanie odpowiednich kwalifikacji, podstawowych informacji
w zakresie prowadzonego doradztwa oraz umiejętności z różnych dziedzin
zawodowych.
Szczegółowy zakres zadań Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w okresie
sprawozdawczym obejmował:
1) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości, w ramach działalności informacyjno-konsultacyjnej:
l pomoc w opracowywaniu biznes planów zarówno dla osób korzystających
ze wsparcia finansowego w ramach działalności pożyczkowej FRP oraz dla
osób bezrobotnych ubiegających się o przyznanie środków na podjęcie
działalności gospodarczej w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w
Inowrocławiu.
l pomoc w uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej na rachunek
własny,
l informowanie o możliwościach finansowania przedsięwzięć gospodarczych w
ramach nowego okresu programowania na lata 2007-2013 dla województwa
kujawsko-pomorskiego.
Z usług tych korzystali głównie mieszkańcy Inowrocławia oraz gmin rejonu
inowrocławskiego. Z tej możliwości skorzystało około 600 osób.
2) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w
Inowrocławiu w 2009 roku OWP zrealizował 5 kursów a na zlecenie Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy również 5 kursów, oraz
kursy z wolnego naboru i projekty współfinansowane ze środków unijnych. Ich
zakres omówiony został w rozdziale.
W siedzibie OWP odbywały się zajęcia prowadzone w ramach projektów unijnych
realizowanych w Bydgoszczy takich jak:
l „Skuteczny Kierownik, Mistrz, Brygadzista – szkolenia dla osób zarządzających
zasobami ludzkimi”,
l „Nowa jakość pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”
l „Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników
magistratów: Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka”
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3) prowadzenie działań wspierających lokalnych przedsiębiorców i rozwój
gospodarczy regionu, współpracę z samorządami lokalnymi oraz
organizacjami pozarządowymi (w tym z Urzędem Miasta Inowrocławia,
PUP Inowrocław, MGOPS Kruszwica), szkołami. Ośrodek brał udział w
Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w celu propagowania postaw
przedsiębiorczych wśród młodzieży szkolnej ponadgimnazjalnej. W 2009
roku OWP uczestniczył również w Konsultacjach Społecznych na temat
Planu Działania na rok 2010 organizowanych przez Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

Promocja i udzielanie po¿yczek w ramach Funduszu Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci.
FRP przekazywał informacje do mediów mającą na celu zachęcenie do
korzystania z usług. Podczas prowadzonych szkoleń pracownicy zapoznawali
Beneficjentów z możliwością wykorzystywania środków finansowych w ramach FRP
przy samo zatrudnieniu. Każdy klient spełniający warunki regulaminowe mógł
skorzystać z pomocy finansowej w formie pożyczki.
FRP jest konkurencyjny na rynku usług finansowych ponieważ udostępniamy
środki przede wszystkim nowo powstałym firmom, które nie mają możliwości
korzystania z usług banków komercyjnych.
W 2009 roku udzielono 18 pożyczek na kwotę 500.000,00 zł w tym 3 pożyczki na
kwotę 120.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości i 15 pożyczek na
kwotę 380.000,00 zł z dotacji otrzymanej z Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą udzielono
9 pożyczek na kwotę 290.000,00 zł, istniejącym przedsiębiorcom 9 pożyczek na
łączną kwotę 210.000,00 zł. Na działalność handlową udzielono 6 pożyczek, 2 na
produkcję oraz 10 na usługi.
Od początku działalności funduszu tj. od 1996 roku do grudnia 2009 roku
Fundusz podpisał i wypłacił 236 pożyczek na kwotę 6 mln 500 tysięcy zł. W
zdecydowanej większości pożyczki finansowały inwestycje w najmniejszych
firmach.
Wykorzystanie kapitału pożyczkowego wynosi 90% kapitału posiadanego na
udzielanie pożyczek. Dlatego też Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wnioskuje
o dokapitalizowanie funduszu o kwotę 4,5 mln zł w ramach konkursu
ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
powiększenie funduszu pożyczkowego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia
biznesu-fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, Oś Priorytetowa 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Pozyskanie dla
funduszu pożyczkowego dodatkowego kapitału w kwocie 4,5 mln zł umożliwi
zdecydowanie większe wsparcie przedsiębiorczości w województwie kujawskopomorskim a zwłaszcza na terenie miasta Inowrocławia.
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Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w okresie 01.01.2009r.-31.12.2009 w
ramach różnych działań przeprowadził 37 szkoleń, w których udział wzięło 489
osób.

V DOM EKONOMISTY
W roku ubiegłym kontynuowane były prace remontowe i modernizacyjne na
łączną kwotę 42 599,00 PLN
Wykonano:
l remont i wymianę instalacji elektrycznej w Domu Ekonomisty,
l klimatyzację sali 201 na II piętrze,
l urządzenie w pokoju 200 sali tradycji Oddziału,
l wymianę kaloryferów,
l wymianę wykładzin w Bydgoszczy i Inowrocławiu, zakup rolet okiennych,
mebli, wykonany został baner reklamowy na Domu Ekonomisty. Zakupiony
został sprzęt – komputery, drukarki i oprogramowanie na kwotę 56 991,00 PLN
Urząd Miasta w Inowrocławiu w 2009 r. przeprowadził remont i modernizację
budynku
i
pomieszczeń
zajmowanych
przez
Ośrodek
Wspierania
Przedsiębiorczości. Wykonano ocieplenie i elewację, wymianę okien oraz remont
korytarzy i łazienek.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Bydgoszczy
Lp.
1

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

2
3

Wydawnictwa i publikacje
(mat. edukacyjne
Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
Studia podyplomowe
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Tabela A
2008

2009

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

6
340
16
467
30
601
11
170
–
–
875
984
1
–
–
–

4
332
16
360
134
1493
11
280
–
–
1526
1526
1
–
–
–

a) liczba
b) liczba uczestników

3
115

2
84

Tytul kolumny
Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
Koła
Kluby
Rady Koordynacyjne
Inne – Rada Naukowa
Członkowie

Tabela B

a) zwyczajni
b) wspierający

2008
5
3
–
1
225
25

2009
7
2
–
1
230
25
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4.
Oddzia³ PTE w Czêstochowie
I Dzia³alnoœæ merytoryczna
1.
2.
3.
4.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej;
Szkolenia;
Działalność Zaocznej Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych;
Współpraca z Zarządem Krajowym PTE, uczelniami i stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami;

II Struktura organizacyjna Oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego;
III Wyniki finansowe.
I. Dzia³alnoœæ merytoryczna
Ad. 1. Olimpiada
Udział w XXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Środowisko
naturalne w procesie gospodarowania” zgłosiło 359 uczniów z 26 szkół ponadgimnazjalnych w Częstochowie, Kłobucku, Koniecpolu, Lublińcu, Myszkowie, Szczekocinach, Zawierciu, Złotym Potoku, Żarnowcu i Żarkach.
Do I etapu w dniu 5.listopada 2008 roku przystąpiło 336 uczniów z czego zgodnie z obowiązującym regulaminem 10 % czyli 34 uczniów przystąpiło do zawodów
okręgowych.
Uczniowie reprezentowali następujące szkoły:
Zespół Szkół im. O. Langego w Zawierciu – 9 uczniów
Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie – 5
II LO im. R. Traugutt w Częstochowie – 4
IX LO im. C.K. Norwida – 3
Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie – 3
Zespół Szkół nr 1 w Lublińcu – 3
II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu - 3
Zespół Szkół Rolniczych CKU w Żarnowcu – 2

92

Oddział w Częstochowie

Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Myszkowie – 1
Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach- 1
Do zawodów centralnych w Jachrance w dniach 27-29.03.2009 r. zakwalifikowali się:
1. Tomasz Pieniążek z II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu,
2. Ewa Konieczko z IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie.
Nie uzyskali żadnego z 30 miejsc i nie zostali laureatami zawodów centralnych,
zostali finalistami zawodów centralnych.
2 kwietnia 2009 r. odbyło się w „Domu Ekonomisty” zakończenie XXII edycji OWE
z następującym porządkiem:
1. Powitanie zebranych – Prezes O/PTE mgr Eugeniusz Głód,
2. Informacja Sekretarza KO OWE Pani K. Borkowskiej na temat przebiegu XXII edycji OWE,
3. Wręczenie listów gratulacyjnych dla nauczycielom,
4. Wręczenie nagród książkowych i listów gratulacyjnych dla dziesięciu
uczniów, którzy w zawodach okręgowych otrzymali największą ilość
punktów.
Nagrody ufundował Prezes Firmy BMC w Częstochowie Pan mgr Marcin Sołtysiak.
We wrześniu 2009 r. KO OWE przystąpiło o do organizacji XIII OWE. W dniu
05.11.2009 r. zawodach szkolnych udział wzięło 20 szkół, które zgłosiło 388 uczniów. Do zawodów przystąpiło 357 uczniów z czego 36 zakwalifikowano do zawodów II stopnia. Odbędą się one w Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie 6.01.2010 r. Należy podkreślić, że Sekretarz KO OWE Pani Krystyna
Borkowska współpracuje z tymi uczniami udzielając im fachowej pomocy, udostępniając własną literaturę w celu przygotowania do zawodów okręgowych, zorganizowała także wykład Pani dr Renaty Stasiak – Betlejewskiej nt.: ”Wahania
koniunktury, a rozwój gospodarki” dla uczestników XXIII Olimpiady Wiedzy
Ekonomucznej.

Ad. 2. Szkolenia
W roku 2009 zorganizowano 20 szkoleń, w których uczestniczyło 315 osób. Tematyka szkoleń wynikała ze zmian przepisów oraz z zapotrzebowana zakładów pracy i objęła:
1. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. zmiany w sposobie i trybie postępowania w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
3. zmiany dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego;
4. szkolenie kasjerów walutowo - złotowych.,
5. przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych źródeł.
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Oferta nasza szkoleniowa była znacznie szersza, usiłowaliśmy m.in. zainteresować naszymi szkoleniami samorządy terytorialne praktycznym zastosowaniem
przepisów ustawy dotyczącej praktycznych aspektów finansowania OSP z budżetów samorządowych, ale zbyt mała liczba zgłoszeń nie pozwoliła na zorganizowanie tego szkolenia. Nie było też chętnych na szkolenie : ocena płynności finansowej
przedsiębiorstwa.

Ad. 3. Zaoczna Szko³a Policealna Pracowników S³u¿b
Spo³ecznych
Od roku szkolnego 2000/2001 pod egidą Zarządu Oddziału PTE funkcjonuje Zaoczna Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych.. Ogółem szkołę ukończyło dotąd 124 osób. W 2009 r. w czerwcu nikt nie ukończył nauki z uwagi na 2 letni cykl nauczania.
W roku szkolnym 2009-2010 nauka prowadzona jest na kierunku „opiekun w domu pomocy społecznej”. Aktualnie uczęszcza 37 osób, 6 osób w styczniu 2010 będzie zadawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Ad. 4. Wspó³praca z Zarz¹dem Krajowym PTE, uczelniami
i stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami;
Współpraca z Zarządem Krajowym to udział Prezesa Zarządu Oddziału mgr
Eugeniusz Głód w pracach ZK Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz
udział delegatów w Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe w dniu 26.03.2009
roku. Bardzo ważnym ogniwem współpracy KO Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej jest coroczna organizacja, kolejnych edycji OWE, w której młodzież z naszego okręgu licznie uczestniczy i legitymuje się sporymi osiągnięciami.
Od szeregu lat współpracujemy z Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, który udostępnia nam sale wykładowe, naukowcy z P.Cz. przeprowadzają wykłady dla młodzieży biorącej udział w Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej, uczestniczą w wyjazdach do Vlotho organizowanych co rok
przez ZK Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a następnie przekazują informacje z tych obraz członkom naszego Oddziału. Dyrektor Biura PTE przesyła do
Wydziału Zarządzania P.Cz. oraz Akademii Polonijnej i Wyższej Szkole Zarządzania zaproszenia dla naukowców na „czwartki dla ekonomistów” oraz udziału w konkursie o „Nagrodę PTE im. Edwarda Lipińskiego”. Jest to coroczny konkurs na najlepszy podręcznik z dziedziny ekonomi. W ramach współpracy
z Urzędem Miasta członkowie Zarządu biorą co roku udział w Forum częstochowskich Organizacji Pozarządowych oraz szkoleniach z dziedziny ekonomii
społecznej.
Zarząd O/PTE ściśle współpracuje z Zarządem P.W. „Futurum” Sp. z o.o. w której
jest udziałowcem.
Zarząd oddziału kontynuuje współprace z TJOF-SNFNOT w Częstochowie.
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II Struktura organizacyjna PTE – cz³onkowie
W roku sprawozdawczym ilość kół nie zmieniła się wynosiła łącznie z Kołem Terenowym 6. W 2009 przyjęliśmy w poczet członków 1 osobę. Natomiast ilość członków fizycznych zmniejszyła się o 9. Są to osoby od wielu lat nie płacące składek
członkowskich i w mocno podeszłym wieku, które nie chcą już należeć do stowarzyszenia.
Należy wspomnieć, że w 2009 r. zmarł Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Pan mgr Jan Lizurej i członek Klubu Seniora Tdeusz Dziwiński
W związku z powyższym na koniec roku ilość członków fizycznych wyniosła 85 osoby.
Spośród trzech członków wspierających wycofał się „ENION” S.A. i pozostało tylko dwóch: BOŚ i ING Bank Śląski S.A.

III Wyniki finansowe za 2009 r.
Wniki finansowe przedstawiają się następująco:
Przychody: 159.952,77 zł.
Koszty:
187.106,58 zł.
Strata:
27.153,81 zł.

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Częstochowie
Lp.
1

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2008

Konferencje

–
–
–
–
19
328
7
390
–
–
–
–
1
1
42
40
–

Seminaria
Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje
2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

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

2009
–
–
–
–
20
315
6
270
–
–
–
–
–
1
37
–
–
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Lp.

Tabela B

Wyszczególnienie

2008

2009

5

5

1

Koła

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne – Klub Seniora

1

1

5

Członkowie

94
3

85
2
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a) zwyczajni
b) wspierający

5.
Oddzia³ PTE w Elbl¹gu
Dzia³alnoœæ merytoryczna
Działalność merytoryczna Zarządu PTE O/Elbląg oparta jest wyłącznie o społeczne zaangażowanie członków Zarządu. Aktywność Oddziału powiązana jest z rozwojem lokalnym na poziomie miasta Elbląga i podregionu elbląskiego.
Członkowie Zarządu PTE aktywnie biorą udział w różnych działaniach środowisk
lokalnych o charakterze edukacyjno-informacyjnym, jak: konferencje, seminaria.
Zarząd PTE utrzymuje również na bieżąco kontakty z przedsiębiorstwami działającymi lokalnie.
Zarząd PTE/o. Elbląg z różnych powodów prowadził działalność merytoryczną
w ograniczonym zakresie; spadło też zainteresowanie członków działalnością
PTE. Zarząd w I półroczu 2010 r. w tej sytuacji w pierwszej kolejności zamierza podjąć szereg działań związanych z pobudzeniem działalności PTE, a także podjęciem
prób prowadzenia działalności szkoleniowo-doradczej.
Rok 2009 zamknięty został niewielką nadwyżką finansową.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Elblągu
Lp.
1

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2008

Konferencje
(forum dyskusyjne)
Seminaria

1
25
1
35
–
–
5
100
–
–
10
14
–
3
50
–

Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje
2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

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

2009
–
–
–
–
–
–
2
30
–
–
7
10
–
–
–
–
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Tabela B
2008

2009

1

Koła

4

2

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne – Klub Seniora

–

–

5

Członkowie

80
2s

20
2
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Wyszczególnienie

a) zwyczajni
b) wspierający

6.
Oddzia³ PTE w Gdañsku
I. POPULARYZACJA WIEDZY EKONOMICZNEJ.
Odczyty, spotkania, seminaria, konferencje.
W 2009 roku zorganizowano tradycyjnie 4 spotkania dyskusyjne, w których wzięło udział ogółem ok.100 osób - przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji, urzędów,
szkół i członkowie Zarządu PTE. W trakcie spotkań podejmowano następującą tematykę:
1. Lotnisko w Gdyni – inwestycją dla przyszłości regionu, miasta i społeczeństwa
–prof. dr hab. Andrzej Ruciński
2. Środowisko naturalne w procesie gospodarowania – dr B. Majecka, dr A. Letkiewicz
3. Madagaskar-Mauritius – prof. dr hab. Tadeusz Palmowski
4. Zarządzanie CSR - odpowiedzialność społeczna biznesu i zrównoważony rozwój – Tomasz Gasiński

Seminaria
W roku sprawozdawczym odbyło się seminarium przygotowane przez Klub Młodego Ekonomisty na temat „Dylematy i Perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw”. W trakcie seminarium wystąpili:
– TOMASZ NOWOSIELSKI- Informacja jako zasób ekonomiczny przedsiębiorstwa
– EWA IGNACIUK - Ekonomiczne i formalnoprawne ograniczenia rozwoju małych
i średnich przedsiębiorstw w Polsce
– JOANNA STEFANIAK - Działalność przedsiębiorstw a Europejska integracja gospodarcza
W seminarium uczestniczyło ok. 40 osób.

II DZIA£ALNOŒÆ SZKOLENIOWA.
Tematyka prowadzonych szkoleń.
FINANSE, KSIĘGOWOŚĆ, PODATKI audytor wewnętrzny, księgowość komputerowa, podstawy rachunkowości, samodzielny księgowy, podatkowa książka przychodów i rozchodów,
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MARKETING, SPRZEDAŻ
nowoczesny handlowiec, telemarketing
FUNDUSZE STRUKTURALNE
pracownik administracyjny projektów pomocowych z UE, specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzanie finansowe projektami
KADRY, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, PRAWO PRACY
specjalista ds. kadrowo-płacowych, zarządzanie personelem, nowoczesny sekretariat, pracownik administracyjno-biurowy, czas pracy, prawo pracy
KOMPUTEROWE
excel funkcje podstawowe, excel w analizie finansowej, podstawy obsługi komputera, power Point, MS office.
OCHRONA PRACY
BHP dla pracodawców, kadry kierowniczej, służb BHP, administracji, ocena ryzyka zawodowego, metody instruktażu stanowiskowego, udzielanie pierwszej pomocy,
INNE
gospodarka magazynowa, ABC przedsiębiorczości, pedagogiczne dla wykładowców i organizatorów szkoleń, kasjer walutowy, obsługa kas fiskalnych, Prowadzenie prezentacji i wystąpień publicznych
Szkolenia organizowane są w różnych formach:
tzw.
- szkolenia „otwarte” – skierowane do odbiorców indywidualnych,
- szkolenia na zamówienie firm – realizowane wg indywidualnych programów opracowanych zgodnie z konkretnymi potrzebami firmy i jej specyfiką,
- szkolenia przygotowywane wg kryteriów ogłaszanych przetargów, przeważnie przez Powiatowe Urzędy Pracy, one stanowiły w roku sprawozdawczym większość zrealizowanych przez Oddział szkoleń.
W roku 2009 zorganizowano 95 jednostek kursowych, na których przeszkolono 1533 osoby.

III REALIZACJA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŒRODKÓW UNIJNYCH.
W roku sprawozdawczym Oddział realizował następujące projekty:
1. Postaw na Siebie i Swoją Przyszłość - Czas trwania projektu 15 miesięcy
(02.04.2008 - 30.06.2009r.), na 2009r. przypadł koniec jego realizacji. Projekt był
adresowany do 164 pracujących dorosłych osób z województwa pomorskiego w
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wieku 45 lat i więcej, z wykształceniem co najwyżej średnim, które chciały we własnym zakresie i poza godzinami pracy podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
2. Sukces Kobiet Sukcesem Gdańska – realizacja projektu rozpoczęła się
01.07.2009r. Jest on adresowany do 60 bezrobotnych kobiet powyżej 45 roku życia z terenu Powiatu Miasto Gdańsk, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Celem projektu jest:
l aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet z terenu Miasta Gdańsk
l wzrost kwalifikacji uniwersalnych i specjalistycznych u wybranej grupy kobiet
l wzrost ich samooceny i wiary we własne siły
l nabycie przez nie praktycznych umiejętności z zakresu poszukiwania pracy
l upowszechnianie idei kształcenia ustawicznego
Projekt ma formę szkoleniowo – doradczą.
3. Dojrzałość Atutem – Projekt adresowany jest do: osób w wieku powyżej 45 roku życia zamieszkujących na terenie Powiatu Starogardzkiego zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. Celem projektu jest:
aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców z terenu powiatu starogardzkiego poprzez wzrost kwalifikacji uniwersalnych i specjalistycznych, nabycie
przez nie praktycznych umiejętności z zakresu poszukiwania pracy oraz pogłębienie umiejętności interpersonalnych.
Projekt ma formę szkoleniowo – doradczą. Przewidujemy realizację bogatego
Programu Aktywizacji Zawodowej dla 42 bezrobotnych, w tym minimum 21 kobiet.
Czas trwania projektu przypada na okres od 15 VII 2009 do 15 II 2011.
4. Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+ w Twojej firmie - Projekt ma charakter kampanii promocyjno-informacyjnej. Adresowany do MSP z województwa pomorskiego, a jego celem jest wzrost wiedzy o dostosowaniu polityki personalnej tej
grupy przedsiębiorstw w kierunku pełniejszego wykorzystania potencjału pracowników 45+, głównie w oparciu o strategię zarządzania wiekiem.
W sumie w 2009r. 160 osób uczestniczyło w szkoleniach finansowanych z
EFS:
We wszystkich formach działalności prowadzonych przez Oddział - szkoleniach, seminariach i spotkaniach - wzięło udział łącznie około 1850 osób

IV DZIA£ALNOŒÆ WYDAWNICZA.
Działalność wydawnicza PTE w Gdańsku w omawianym okresie sprowadzała się
do standardowych publikacji materiałów szkoleniowych, będących materiałami pomocniczymi do prowadzonych przez Oddział kursów. Były to:
Księgowość komputerowa,
Samodzielny księgowy
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Materiały do kursów komputerowych
Kadrowo-Płacowych i innych
Praktycznie do każdego kursu są przygotowywane oddzielne materiały szkoleniowe.
Mają one charakter wewnętrzny, występują jako materiały kursowe.

V OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ.
Jak co roku w styczniu 2009 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku odbyły się zawody okręgowe /II stopnia/ XXII edycji OWE, w których
uczestniczyło 66 uczniów z 18 szkół woj. pomorskiego. Do zawodów szczebla centralnego /III stopnia/ zakwalifikowało się 16 uczniów.
Zwycięzcą XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Wacław Kacmajor z III LO
im. Marynarki Wojennej w Gdyni, 4 osoby zostały zakwalifikowane do grona laureatów.
W listopadzie 2009 roku rozpoczęła się kolejna, XXIII edycja OWE pod hasłem
„WAHANIA KONIUNKTURY A ROZWÓJ GOSPODARKI”. Do udziału w I etapie przystąpiło 538 uczniów z 47 szkół.
Komisja zakwalifikowała do II etapu 55 uczniów z 15 szkół. Dla młodzieży tej zorganizowano spotkania prowadzone przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu
Gdańskiego. Młodzież otrzymała materiały w formie papierowej i prezentacje na CD
na temat zagadnień poruszanych na wykładzie.

VI KONKURSY
KONKURS IM. LUCJANA HOFMANA NA NAJLEPSZ¥ PRACÊ
MAGISTERSK¥.
W 2009 roku odbyła się XIII edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską. Na
konkurs wpłynęła rekordowa liczba prac magisterskich (24) z Trójmiejskich uczelni
- Politechniki Gdańskiej oraz z dwóch wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Morskiej. Z roku na rok Konkurs cieszy się coraz większą popularnością, zapisał
się już trwale w realizowanej przez Towarzystwo działalności statutowej. Wyłoniono
laureata oraz przyznano trzy wyróżnienia.

KONKURS NA NAJLEPSZ¥ PRACÊ LICENCJACKA O NAGRODÊ Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdañsku.
W roku sprawozdawczym ogłoszono kolejną, VI edycję konkursu na najlepszą
pracę licencjacką. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie poświęcone problematyce ekonomicznej, które stanowiły przedmiot egzaminu w uczelniach
publicznych i niepublicznych z terenu woj. pomorskiego. Konkurs stanowi uzupełnienie konkursu prac magisterskich omówionego wyżej. W tej edycji Komisja Konkursowa przyznała jedną nagrodę główną. Uroczystość zakończenia aktualnych e-
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dycji konkursów wraz z rozdaniem nagród odbyła się na marcowym posiedzeniu
Zarządu.

VII INNE FORMY DZIA£ALNOŒCI.
1. WSPÓ£PRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI, W£ADZAMI
SAMORZ¥DOWYMI.
Kontynuowana jest współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy, sprowadza się ona
przede wszystkim do organizacji kursów o charakterze przekwalifikowującym i doskonalącym zawodowo a także realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.
W dalszym ciągu kontynuowana jest współpraca z Uniwersytetem Gdańskim, a w
szczególności z Wydziałem Ekonomicznym.

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

3. DOM EKONOMISTÓW.
W 2009r. dokonano wydatków w zakresie:
- remontu generalnego holu Domu Ekonomistów
- remontów typu eksploatacyjnego,
- zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia związanego z prowadzeniem
szkoleń, wydatki te były w większości finansowane ze środków uzyskanych w ramach projektów unijnych.

4. KLUB M£ODEGO EKONOMISTY I KLUB SENIORA
Przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Gdańsku działa Klub Młodego Ekonomisty. Jego członkami są młodzi asystenci trójmiejskich uczelni, laureaci Olimpiad Wiedzy Ekonomicznej i Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską, oraz młodzi członkowie PTE w Gdańsku. W okresie sprawozdawczym Klub zorganizował
spotkanie dyskusyjne, będące kontynuacją seminarium z ubiegłego roku nt. Perspektywy i dylematy współczesnych przedsiębiorstw.
W dalszym ciągu odbywają się systematycznie comiesięczne spotkania Klubu
Seniora.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Gdańsku
Lp.
1

Tabela A

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

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
Projekty finansowane z EFS
– szkolenia

2008

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

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2009

1
34
–
–
136
2043
8
172
1
120
–
–
–
–
–
–
16

–
–
–
–
95
1533
5
139
–
–
–
–
–
–
–
–
18

164

160

Tabela B

Wyszczególnienie

2008

2009

1

Koła

2

2

2

Kluby

1

1

3

Rady Koordynacyjne – Rada Programowo-Naukowa

1

1

4

Inne

–

–

5

Członkowie

348
4

343
4
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a) zwyczajni
b) wspierający

7.
Oddzia³ PTE w Gliwicach
Dzia³alnoœæ statutowa
Działalność merytoryczna Zarządu koncentrowała się na realizacji przyjętych celów statutowych: popularyzacji wiedzy ekonomicznej, kształceniu i doskonaleniu zawodowym prowadzonym w formie kursów, seminariów i warsztatów oraz pozyskiwaniu środków unijnych. Członkowie Zarządu Oddziału uczestniczyli w trzech posiedzeniach i podjęli siedem uchwał głównie o tematyce związanej z funkcjonowaniem
Oddziału oraz likwidacją niektórych Kół PTE.
W Oddziale działało 11 Kół. W związku z likwidacjami niektórych zakładów oraz
słabą aktywnością Kół, Zarząd podjął uchwałę o likwidacji 7 Kół.. Stan członków na
31.12.2008 roku wynosił 184 osoby. W 2009 roku przyjęto 3 i skreślono 101 członków.
Wg stanu na dzień 31.12.2009r w Oddziale działają 4 Koła PTE zrzeszające 86
członków.
Struktura organizacyjna Oddziału – Członkowie
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba
członków
zwyczajnych

I

Koła

1

Ekonomisty-Księgowego z siedzibą przy Oddziale PTE

42

2

Katesry Ekonomii i Finansów przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

14

3

Terenowe z siedzibą przy Oddziale PTE

19

4

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach

11

Razem

86

Popularyzacja Wiedzy Ekonomicznej
Obszar działalności statutowej był utrzymany w schemacie dotychczasowych
działań : prelekcje, spotkania dyskusyjne oraz wykłady dla członków PTE oraz uczestników Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
l W dniu 23.03.2009. w siedzibie PTE odbyła się prelekcja nt. „Zmiana paradygmatów gospodarowania w świetle globalnego kryzysu finansowego” z udziałem prof.
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zw. dr hab. Andrzeja S. Barczaka – Prezesa Zarządu Oddziału PTE w Katowicach.
W prelekcji wzięło udział 22 członków.
l Przewodniczący Koła Terenowego działającego przy Oddziale PTE zorganizował
w dniu 21.10.2009 r. spotkanie dyskusyjne nt. ”Społeczne skutki kryzysu gospodarczego”. Prelegentem był Pan Marian Gola. W spotkaniu uczestniczyło 12 osób.
l W dniu 03.11.2009r tradycyjnie dla uczniów szkół średnich przygotowujących się
do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej zorganizowano wykład pt. „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki” z udziałem dr Fryderyka Kabsy. Obecnych było 28 osób.
W I kw. 2009 r zakończyła się XXII edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej , której tematem wiodącym było „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania” .
Z naszego regionu działania uczniowie nie odnieśli znaczących sukcesów i nie zakwalifikowała się żadna osoba do zmagań szczebla centralnego.
W IV kw.2009r. odbyły się międzyszkolne zmagania uczestników XXIII edycji OWE
której hasłem przewodnim było „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki. Z powiatu Gliwic i Zabrza w Olimpiadzie brało udział 54 uczniów szkół średnich ogólnokształcących i ekonomicznych. Do etapu II przeszło dwóch uczniów , a do szczebla centralnego zakwalifikował się uczeń z Katolickiego Liceum w Zabrzu.

Dzia³alnoœæ szkoleniowa
W ramach Regionalnego Ośrodka Szkolenia Ekonomicznego PTE prowadzona
była działalność szkoleniowa, doradcza o charakterze ogólnym oraz informacyjna
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001: 2001 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w zakresie Krajowego Systemu Usług dla MŚP.
W 2009 roku zrealizowano szkolenia poprzez:
l wolny nabór słuchaczy
l na zlecenie Powiatowych Urzędów Pracy
W okresie sprawozdawczym szkoleniami w formie kursów i seminariów łącznie
objęto 272 osoby.
Na zlecenie Powiatowych Urzędów Pracy zorganizowano 4 kursy i przeszkolono
54 osoby bezrobotne.
W ramach wolnego naboru zorganizowano 10 kursów i 5 seminariów (szkoleń jedno lub dwudniowych ) i przeszkolono 218 osób.
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Wykonanie szkoleń w 2009 roku
Lp Wyszczególnienie

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
III

Kursy
Rachunkowość - księgowość
- komputer + język angielski - 340 godz.
Podstawy księgowości -180 godz.
Pracownik sekretariatu z modułem
język angielski w biznesie
Rachunkowość I , II , III stopnia
Kadrowo-płacowe
PKPiR
Seminaria
Zmiany w przepisach podatkowych
Sporządzenie bilansu za rok obrotowy
Ogółem

PUP
Ilość
Ilość
kursów osób

2
1

29
15

1

10

4

54

Wolny nabór
Ogółem
Ilość
Ilość Ilość
Ilość
kursów
osób kursów osób

2
1

29
15

6
3
1

80
45
7

1
6
3
1

10
80
45
7

3
2
15

58
28
218

3
2
19

58
28
272

Pozyskiwanie œrodków finansowanych z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego
W 2009 roku opracowano i złożono dwa wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Wniosek o dofinansowanie projektu STAWIAM NA ROZWÓJ w ramach PO KL,
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.1 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw Wniosek został złożony do
Wojewódzkiego Urząd Pracy w Katowicach w dniu 20.05.2009r.
2. Wniosek o dofinansowanie projektu LEPSZE JUTRO w ramach PO KL, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
w dniu 30.09.2009r.

Inne formy dzia³alnoœci
Kontynuowana była współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy. Sprowadzała się
ona przede wszystkim do organizowania kursów o charakterze przekwalifikującym i
doskonalącym zawodowo.
PTE prowadzi Agencję zatrudnienia na podstawie Certyfikatu Nr 1200/1a z dnia
18.01.2005r. Pracodawcy zamieszczają oferty pracy na naszej stronie www.ptegliwice.pl lub bezpośrednio kontaktują się z Biurem PTE zgłaszając zapotrzebowanie
na pracowników. Oferty udostępniane są wszystkim osobom zainteresowanym.
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Zarząd Oddziału podjął działania mające na celu rozwijanie współpracy z Katedrą Ekonomii i Finansów przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Gliwicach za 2008 rok
Lp.
1

2008

2009

Konferencje

0
0
0
0
22
319
2
36
0
0
5
5

0
0
0
0
19
272
3
62
0
0
12
12

Seminaria
Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje
2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo
(usługi doradcze o charakterze
ogólnym – bezpłatne)
Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

4
5

6

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) nakład
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
a) liczba szkół
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów

–
0
0
0
0

Inne (nie uwzględnione powyżej).

Struktura organizacyjna Oddziału – Członkowie
Lp.

108

–
0
0
0
0

Tabela B

Wyszczególnienie

2008

1

Koła

11

4

2

Kluby

1

0

3

Rady Koordynacyjne

0

0

4

Inne

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

2009

1

0

184
0

86
0

8.
Oddzia³ PTE w Katowicach
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Katowicach
Lp.
1

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje
Seminaria, sympozja naukowe

2008
a) liczba

–

–

b) uczestnicy

–

–

a) liczba
b) uczestnicy

Szkolenia i kursy

a) liczba
b) uczestnicy

2

2009

1

–

70

–

23

28

402

406

1

2

Studia Podyplomowe

a) liczba

Akademii Ekonomicznej

b) uczestnicy

29

106

w Katowicach

c) absolwenci

29

w toku

Odczyty i prelekcje, spotkania

a) liczba

w tym Rada Praktyki Gospodarczej

b) uczestnicy

Wydawnictwa i publikacje

a) liczba

(dla kadry zarządzającej firm,

b) nakład

5

5

121

99

1

–

200

–

samorządów terytorialnych
3

Konsultacje i doradztwo (dla kadry

a) liczba

zarządzającej firm, samorządów

b) uczestnicy

4

2

32

19

terytorialnych
4

Ekspertyzy

a) liczba

8

7

5

Szkoły i studia zawodowe

a) liczba szkół

–

–

b) liczba uczestników

–

–

c) liczba absolwentów

–

–

I etap

920

697

II etap

99

75

6

8

70

–

3

6

przy Oddziale
6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
– Olimpiada Wiedzy Ekonomicznejuczestnicy

Finaliści
– Jubileuszowe spotkanie z okazji
60-lecia założenia Oddziału PTE
w Katowicach
– udział w programach lokalnych TVP
i Polskiego Radia
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I Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
1. Seminaria - Odczyty - Prelekcje
l

l

l

l

l

W dniu 25 lutego 2009 w Domu Ekonomisty w ramach spotkań statutowych odbył się wykład otwarty pt. Wzrost i upadek systemu nakazowo-rozdzielczego, który przedstawił eurodeputowany prof. dr hab. Wojciech ROSZKOWSKI.
W dniu 12 marca 2009 dla finalistów zakwalifikowanych do zawodów centralnych
XXII olimpiady oraz ich opiekunów odbyły się warsztaty seminaryjne nt. Analiza
dynamiki zjawisk ekonomicznych, które poprowadziła dr Czesława FIJAŁKOWSKA (Katedra Ekonometrii AE Katowice).
W dniu 12 marca 2009 dla finalistów zakwalifikowanych do zawodów centralnych
XXII olimpiady oraz ich opiekunów wykład pt. Główne zagrożenia komponentów
środowiska naturalnego i działania środowiskowo-ochronne wygłosiła dr Anna
KACZMARSKA (Katedra Ekonomii AE Katowice).
W dniu 25 listopada 2009r. odbyło się spotkanie statutowe dla członków PTE, na
którym wykład otwarty nt. Problemów współczesnej gospodarki w świetle nauki ekonomii wygłosił prezes Oddziału PTE w Katowicach prof. dr hab. Andrzej S.
BARCZAK .
W dniu 18 grudnia 2009r. sekretarz KO OWE - dr Joanna CZECH-ROGOSZ poprowadziła warsztaty seminaryjne nt. Wahania koniunktury. Antycykliczna polityka
gospodarcza dla nauczycieli przygotowujących uczniów do XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W warsztatach uczestniczyli także uczniowie zakwalifikowani
do etapu okręgowego XXIII OWE.

II Wspó³praca z Zarz¹dem Krajowym PTE i innymi instytucjami w
regionie
1. Wspó³praca z Zarz¹dem Krajowym PTE
l

l

l

l

W dniu 21 stycznia 2009r. na zaproszenie Komitetu Głównego OWE działającego
przy Zarządzie Krajowym PTE w Warszawie dr Joanna CZECH-ROGOSZ - sekretarz Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach uczestniczyła w spotkaniu z sekretarzami Komitetów Okręgowych działających przy Oddziałach PTE.
W dniu 12 marca 2009r. prof. dr hab. Andrzej S. BARCZAK prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Katowicach uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Krajowego PTE w Warszawie.
W dniu 26 marca 2009r. dr Alojzy CZECH sekretarz Zarządu Oddziału Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach uczestniczył w posiedzeniu Zarządu
Krajowego PTE w Warszawie.
W dniu 26 marca 2009r. w Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym PTE w Warszawie,
który zwołany został głównie w celu dokonania zmian w statucie PTE, uczestniczyli - jako zastępcy delegatów w związku ze złożeniem mandatów przez prof. A.
S. Barczaka i prof. L. Żabińskiego - dr Alojzy CZECH sekretarz Zarządu Oddziału
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l

l

l

PTE w Katowicach oraz dyrektor Biura PTE Krystyna WIECZOREK.
W dniu 7 lipca 2009r. przewodnicząca Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach
prof. dr hab. Gabriela ŁUKASIK wzięła udział w posiedzeniu Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie. Zebranie, w którym uczestniczyli
przewodniczący Komitetów Okręgowych działających przy Oddziałach PTE, dotyczyło koncepcji i harmonogramu XXIII OWE na rok 2009/2010.
W dniach 9 – 23 sierpnia 2009 r. – mgr Artur GRABOWSKI był uczestnikiem z ramienia Oddziału PTE w Katowicach w seminarium we Vlotho n/Weserą nt. „Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech i integracja Europejska“. Seminarium
było zorganizowane po raz osiemnasty przez Zarząd Krajowy PTE we współpracy z Fundacją Ludwiga Erharda.
W dniu 9 listopada 2009 r. dr Alojzy CZECH – sekretarz Zarządu Oddziału PTE uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Krajowego PTE w Warszawie. Tematem wiodącym posiedzenia były sprawy związane z organizacją zjazdów oddziałów oraz
sprawozdawczością.

2. Wspó³praca z innymi organizacjami i instytucjami w regionie i kraju
l

l

l

l

l

l

l

W dniu 2 stycznia 2009 r. dr Andrzej CZARNIK - przedstawiciel Rady Praktyki Gospodarczej, działającej przy Oddziale PTE wystąpił w Radiu Katowice, udzielając
wywiadu na temat trudnej sytuacji na rynku pracy.
W dniu 3 stycznia 2009 r. dr Andrzej CZARNIK - przedstawiciel Rady Praktyki Gospodarczej, działającej przy Oddziale PTE wystąpił w Radiu Katowice, w audycji
nt. Czy istnieje monokultura gospodarcza w woj. śląskim?
W dniu 8 stycznia 2009 r. w czasie trwania zawodów okręgowych XXII Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej przewodnicząca Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach prof. AE dr hab. Gabriela Łukasik, prezes Oddziału prof. dr hab. Andrzej S.
BARCZAK oraz nauczyciele uczniów biorących udział w Olimpiadzie, udzielali wywiadów dla Polskiego Radia w Katowicach dotyczących przebiegu Olimpiady oraz przygotowań do zawodów centralnych.
W dniu 8 stycznia 2009 r. prof. dr hab. Andrzej S.BARCZAK prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Katowicach na zaproszenie prezydenta Miasta Sosnowca i Prezesa Zarządu Expo Silesia uczestniczył w uroczystościach z okazji pierwszej rocznicy działalności Centrum TargowoWystawienniczego EXPO SILESIA.
W dniu 12 stycznia 2009 r. dyrektor Biura PTE Krystyna WIECZOREK, na zaproszenie Rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach, uczestniczyła w uroczystościach
„Święta Szkoły - Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach”.
W dniu 23 stycznia 2009 r. dr Andrzej CZARNIK - przedstawiciel Rady Praktyki
Gospodarczej, działającej przy Oddziale PTE uczestniczył w debacie na temat budżetu samorządowego woj. śląskiego kryzysu i bezrobocia emitowanej w Regionalnej TVP Katowice w programie publicystycznym „Trudny Rynek”.
W dniu 27 stycznia 2009r. prof. dr hab. Andrzej S. BARCZAK Prezes Zarządu Oddziału PTE w Katowicach i dr Andrzej CZARNIK - przedstawiciel Rady Praktyki
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Gospodarczej, działającej przy Oddziale PTE uczestniczyli w programie publicystycznym Radia Katowice pt. Jak Kowalski ma ochronić się przed kryzysem?.
W dniu 6 marca 2009 r. dyrektor Biura PTE Krystyna WIECZOREK uczestniczyła w
spotkaniu informacyjnym nt. Zasad aplikowania o środki EFS w ramach Działania
9.3 POKL.
W dniu 9 marca 2009 r. mgr Gabriela BALLION – jako przedstawiciel Oddziału PTE
Katowice - uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nt. Zagrożeń w działalności gospodarczej a
prawo bilansowe. Konferencja odbyła się w siedzibie Zarządu Krajowego PTE w
Warszawie.
W dniu 17 marca 2009r. prof. dr hab. Andrzej S.BARCZAK prezes Zarządu Oddziału PTE w Katowicach na zaproszenie Śląskiego Stowarzyszenia Menedżerów
uczestniczył w corocznej GALI SUKCESU NA ŚLĄSKU. Uroczystość odbyła się
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.
W dniu 23 marca 2009r. na zaproszenie prezesa Oddziału PTE w Gliwicach prof.
dr hab. Andrzej S. BARCZAK, prezes Zarządu Oddziału PTE w Katowicach, wygłosił prelekcję na spotkaniu z członkami gliwickiego Oddziału PTE nt. Zmian paradygmatów gospodarowania w świetle globalnego kryzysu finansowego .
W dniu 27 marca 2009 r. - na zaproszenie Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i
Nauk Społecznych w Tychach - dr Alojzy CZECH sekretarz Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach uczestniczył w konferencji pt.
Ks. Emil Szramek i jego służba wartościom uniwersalnym uświetniającej uroczystości związane z obchodami „Święta Uczelni”.
W dniu 6 kwietnia 2009r. prof. dr hab. Andrzej S. BARCZAK prezes Zarządu Oddziału PTE w Katowicach brał udział w V Festiwalu Nauki – corocznej imprezie
organizowanej przez Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M.
Reja w Bielsku-Białej oraz wygłosił referat nt. Zyski i straty gospodarki światowej –
współczesne wyzwania dla ekonomii jako nauki. Referat został entuzjastycznie
przyjęty przez młodzież.
W dniu 16 kwietnia 2009r. prof. dr hab. Andrzej S.BARCZAK jako prezes Zarządu
Oddziału PTE w Katowicach brał czynny udział w sesji pt. SPOŁECZEŃSTWO,
która odbywała się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości w dniach 15
– 17 kwietnia 2009 w Katowicach.
W dniu 21 kwietnia 2009r. prof. dr hab. Andrzej S.BARCZAK prezes Zarządu Oddziału PTE w Katowicach na zaproszenie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach uczestniczył w posiedzeniu Kapituły Śląskiej Nagrody Jakości.
W dniu 27 kwietnia 2009r. prof. dr hab. Andrzej S.BARCZAK prezes Zarządu Oddziału PTE w Katowicach brał udział - w charakterze gościa i prelegenta - w cyklicznym spotkaniu Klubu Członkowskiego Regionalnej Izby Gospodarczej. Temat
wygłoszonej prelekcji to Sytuacja społeczno-ekonomiczna naszego regionu w dobie międzynarodowego kryzysu.
W dniu 8 maja 2009r. prof. dr hab. Andrzej S.BARCZAK Prezes Zarządu Oddziału PTE w Katowicach - na zaproszenie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowi-
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l

l

l

l

l
l

l

l

l

l

cach - brał udział w uroczystej Gali Święta Europy. W czasie uroczystości wręczone zostały nagrody XI Edycji Konkursu ŚLĄSKA NAGRODA JAKOŚCI.
W dniu 8 maja 2009r. dyrektor Biura PTE Krystyna WIECZOREK uczestniczyła w
spotkaniu informacyjnym nt. Zasad aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL.
W dniu 12 maja 2009r. postanowieniem Zarządu PTE w Katowicach – na prośbę
Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu - objęto patronatem konferencję naukową pt. Wyzwania polityki społeczno-gospodarczej w Europie na przełomie wieków, która odbędzie się w dniach 19 – 21.X.2009 w Zakopanem.
W dniu 4 czerwca 2009r. prof. dr hab. Andrzej S.BARCZAK prezes Zarządu Oddziału PTE w Katowicach jako Członek Kapituły przyznającej nagrody, wziął udział w uroczystej Gali wręczenia Nagrody Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoły Głównej Handlowej za najlepszą pracę naukową w Polsce z zakresu nauk
o przedsiębiorstwie. Gala odbyła się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.
W dniu 25 czerwca 2009r. prof. dr hab. Andrzej S.BARCZAK prezes Zarządu Oddziału PTE w Katowicach na zaproszenie prezesa Śląskiego Oddziału TNOiK w
Katowicach prof. dr hab. Jana Pyki wziął udział w Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału.
W dniu 2 września 2009r. mgr Adam SZTUKOWSKI uczestniczył w spotkaniu informacyjnym pt. Zasady aplikowania o środki EFS w ramach Działań 6.3 i 9.3 PO KL .
Pismem z dnia 14 września 2009r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w
Katowicach włączyło się do współorganizacji nowego programu edukacyjnego
„Szkoła Młodych Ekonomistów”. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Wyższa
Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, która na mocy zawartego Porozumienia o współpracy zaprosiła PTE do realizacji programu.
W dniu 28 września 2009r. na zaproszenie Marszałka Województwa Śląskiego
prof. dr hab. Andrzej S.BARCZAK prezes Zarządu Oddziału PTE w Katowicach uczestniczył w konferencji regionalnej w ramach konsultacji społecznogospodarczych Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.
W dniu 30 września 2009 r. w uroczystej inauguracji roku akademickiego
2009/2010 Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach – Oddział
PTE w Katowicach reprezentował dyrektor Biura PTE mgr Adam SZTUKOWSKI.
W dniach 19 – 21 października 2009 prof. dr hab. Andrzej S. BARCZAK brał udział
w I Międzynarodowym Sympozjum Naukowo-Edukacyjnym pt. Wyzwania polityki
gospodarczej i społecznej w Europie na przełomie wieków, które odbyło się pod
patronatem PTE w Zakopanem. Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu.
W dniu 29 października 2009r. - na specjalne zaproszenie wiceprzewodniczącego
Śląskiej Grupy Project Managment Polska dr Piotra Tworka - dyrektor Biura PTE
mgr Adam SZTUKOWSKI jako przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Katowice wziął udział w seminarium Śląskiej Grupy Regionalnej
SPMP, które odbyło w budynku Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki
Śląskiej w Gliwicach. Tematem wiodącym sympozjum było zarządzanie ryzykiem
w projektach
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III Dzia³alnoœæ szkoleniowa
Centrum Szkoleń i Studiów PTE w Katowicach prowadziło działalność szkoleniową o charakterze ogólnoekonomicznym i specjalistycznym, a także informacyjnoinstrukcyjnym z aktualnej problematyki gospodarczej i prawnej.
Działalność szkoleniowa w 2009r. pomimo wzmożonej akcji promocyjnej i intensywnego marketingu była prowadzona z tym samym efektem. Mimo przygotowywania nowych i uaktualniania dotychczasowych ofert edukacyjnych, grupy szkoleniowe były coraz mniejsze. Mimo że przeszkolono ogółem więcej osób niż w roku ubiegłym, koszty organizacji szkoleń były wyższe a dochody z ich organizacji mniejsze. Przeważały krótkie formy szkoleniowe, nie zdołano uruchomić tradycyjnie organizowanych w Oddziale szkoleń menedżerskich czy kursów księgowości .
Działalność edukacyjną prowadzono w następujących formach: szkolenia
otwarte oraz szkolenia dla całych grup na zlecenie zakładów pracy wg indywidualnych potrzeb i życzeń zleceniodawców.
Po rocznych rozmowach i negocjacjach z Akademią Ekonomiczną w Katowicach
przywrócono organizację studiów podyplomowych w salach wykładowych Domu Ekonomisty. W ramach wznowionej współpracy uruchomiono
na
podstawie
szczegółowej umowy 2 kierunki studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektem Europejskim” i „Zarządzanie Projektem” (2 grupy po 53 uczestników).
W dniu 22 maja 2009 – PTE Oddział Katowice - na ogłoszony przez WUP konkurs - opracowało i złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: NOWOCZESNE STANDARDY ZAWODU HANDLOWCA Priorytet VIII Regionalne Kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Wniosek został wysoko oceniony (11 miejsce na 290 ubiegających się). Procedury negocjacyjne i przygotowania
do podpisania umowy trwały do listopada’09. Projekt rozpocznie się 1.01.2010 (a
nie jak wcześniej zaplanowano od X.2009) i trwać będzie do końca listopada 2010r.
Razem w okresie od 1. 01. 2009 do 31. 12. 2009 roku w różnych formach szkoleniowych (podyplomowych, kursowych, seminaryjnych) uczestniczyło 512 słuchaczy.

IV Ekspertyzy, opinie, analizy
W okresie od 1. 01.2009 do 31.12.2009 zrealizowanych zostało ekspertyz, analiz,
operatów szacunkowych w ramach których wykonano następujące opracowania:
l Opracowanie studium wykonalności wraz z przeprowadzeniem badań polegających na określeniu wskaźnika napełnienia autobusów wszystkich linii i kursów
obsługiwanych przez ZKM w trakcie 2 tygodni oraz przeprowadzenia analizy preferencji mieszkańców, klientów ZKM (na grupie ok. 500 reprezentatywnych osób), oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013,
poddziałanie 7.2. „ Transport Publiczny – dla Gminy Zawiercie”
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l

l
l
l
l

l

Ekspertyza w zakresie wartości zużycia materiałów zakładu produkcyjnego wytwarzającego kotły, zbiorniki, konstrukcje stalowe oraz prowadzącego remonty
produkowanych wyrobów oraz specjalistycznych urządzeń transportowych
Ekspertyza dotycząca wykonania opinii prawnej w zakresie interpretacji sposobu
rozliczania podatku VAT
Wycena placu parkingowego na terenie firmy PPHU „SILPLAST”
Opracowanie wariantowej koncepcji organizacyjno-ekonomicznej uruchomienia
płatnego parkingu przed biurowcem Spółki w Katowicach
Badania terenowe (ankietowe) na cele realizacji zadania 3 tematu badań statutowych katedry pn. „Szlak zabytków techniki woj. śląskiego i jego promocja w opinii
mieszkańców województwa i turystów”
opracowanie studium wykonalności dla projektu pt. „Stworzenie i oznakowanie
Szlaku Moderny w Katowicach” zgodnie z wymogami projektów składanych w ramach działania 3.3. System Informacji Turystycznej – RPO województwa śląskiego

1. XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Hasłem przewodnim XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest
„Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”
l Dnia 8 stycznia 2009 o godz. 11.00 w sali konferencyjno – widowiskowej budynku „F” Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach do zawodów okręgowych XXII OWE przystąpiło 95 uczniów z 31 szkół ponadgimnazjalnych z okręgu katowickiego. W czasie trwania zawodów nauczyciele przygotowujący uczniów do olimpiady uczestniczyli w spotkaniu z prof. dr hab. Robertem
TOMANKIEM - prorektorem ds. Edukacji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz prof. dr hab. Andrzejem S. BARCZAKIEM - prezesem Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego w Katowicach, które odbyło się w Klubie „AMICUS” w budynku
„D” Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
l W dniu 16 stycznia 2009 odbyło się posiedzenie Jury Komitetu Okręgowego OWE
w Katowicach, na którym sprawdzono prace 95 zawodników biorących udział w
etapie okręgowym. Prace z ocenami Jury zostały przekazane do Komitetu Głównego OWE.
l Na zaproszenie Komitetu Głównego OWE działającego przy Zarządzie Krajowym
PTE w Warszawie dr Joanna CZECH-ROGOSZ sekretarz Komitetu Okręgowego
OWE w Katowicach w dniu 21 stycznia 2009 uczestniczyła w spotkaniu z sekretarzami Komitetów Okręgowych OWE.
l Komitet Główny OWE zaakceptował 6 finalistów z okręgu katowickiego do zawodów centralnych:
– Sylwia Kaleta
– uczennica Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych w Żywcu
– Kamil Suda
– uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. A Frycza Modrzewskiego w Rybniku
– Łukasz Lukasek
– uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach – Miedźna
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– Piotr Byrski
– Paweł Ochman
– Bartłomiej Dziedzic

l

l

– uczeń Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej
– uczeń Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich w Chorzowie
– uczeń Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku Białej.

Dla 6 finalistów zakwalifikowanych do zawodów centralnych XXII Olimpiady oraz
ich opiekunów zorganizowane zostały warsztaty seminaryjne, które poprowadziły:
– dr Czesława Fijałkowska na temat: „Analiza dynamiki zjawisk ekonomicznych”
– dr Anna Kaczmarska na temat: „Główne zagrożenia komponentów środowiska
naturalnego i działania środowiskowo-ochronne”.
W dniach 28 i 29 marca 2009 roku w Jachrance k/Warszawy odbyły się zawody
centralne XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Laureatami zawodów centralnych z okręgu katowickiego zostali:
– Kamil SUDA
– uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. A.
Frycza Modrzewskiego w Rybniku, który zajął 5
miejsce w skali kraju
– Piotr BYRSKI
– uczeń Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im.
M. Reja Bielsku Białej, który zajął 9 miejsce w
skali kraju
Bartłomiej DZIEDZIC
– uczeń Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego w Bielsku Białej, który zajął 12
miejsce w skali kraju
l W dniu 2 czerwca 2009 roku odbyło się uroczyste zakończenie XXII Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej, na które zaproszono laureatów, finalistów oraz ich opiekunów. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Komitetu Okręgowego, Jury oraz sponsorzy XXII Olimpiady i zaproszeni goście.

2. XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Hasłem przewodnim XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest
„Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”.
l

l

l

W dniu 7 lipca 2009r. przewodnicząca Komitetu Okręgowego OWE w Katowicach
prof. dr hab. Gabriela ŁUKASIK uczestniczyła w posiedzeniu Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie. Zebranie, w którym uczestniczyli
przewodniczący Komitetów Okręgowych, działających przy Oddziałach PTE dotyczyło koncepcji i harmonogramu XXIII OWE na rok 2009/2010r.
Od 20 sierpnia 2009r. rozpoczęły się prace organizacyjno - przygotowawcze do
XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W roku szkolnym 2009/2010 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”.
5 listopada 2009r. o godz. 9°° w szkołach ponad gimnazjalnych na terenie całej
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l

Polski rozpoczął się I etap (szkolny) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Z okręgu katowickiego do zawodów przystąpiło 697 uczniów z 72 szkół ponad gimnazjalnych.
23 listopada 2009r. Jury XXIII OWE po sprawdzeniu prac wytypowało 75 uczniów
z 31 szkół do zawodów okręgowych (II etap).

VI Praca organów statutowych Oddzia³u
1. Zebrania Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej
l

18 lutego 2009 roku – odbyło się zebranie Zarządu Oddziału PTE w Katowicach,
które głównie poświęcone było omówieniu uwag do projektu zmian statutu PTE.
Na zebranie zaproszeni byli również członkowie Komisji Rewizyjnej. Na podstawie
zgłoszonych uwag do projektu statutu PTE powstałe stanowisko Zarządu PTE w
Katowicach wobec zmian w statucie zostało skierowane do Komisji Statutowej
przy Zarządzie Krajowym PTE.
l 7 kwietnia 2009 – odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Katowicach, na którym:
– zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym z działalności Oddziału PTE w
Katowicach za rok 2008
– przyjęto opinię KR w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2008
– zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności merytorycznej Oddziału za rok
2008.
l 12 maja 2009 – odbyło się zebranie Zarządu Oddziału PTE w Katowicach, na którym Zarząd podjął uchwały w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Oddziału za rok 2008 (merytoryczne i
finansowe),
– świadczenia Oddziału PTE na cele statutowe Towarzystwa,
– zrelacjonowano przebieg Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego PTE, który odbył
się 26 marca 2009 w Warszawie.
l 28 października 2009 – odbyło się zebranie Zarządu Oddziału PTE
w Katowicach, na którym:
– omówiono zmiany organizacyjne Biura Oddziału PTE Katowice,
– podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla
dyrektora Biura Oddziału oraz dla pełnomocnika prezesa Zarządu,
– przedstawiono zamierzenia działalności Oddziału do 31.XII.2009 roku.
l 27 listopada 2009 – odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Katowicach, na którym:
– omówiono zmiany organizacyjne Biura Oddziału PTE Katowice,
– ustosunkowano się do bieżącej działalności Oddziału PTE Katowice ze
szczególnym uwzględnieniem sytuacji finansowej.

VII Stan organizacyjny Oddzia³u
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1. Cz³onkowie fizyczni
W roku sprawozdawczym stan członków fizycznych utrzymywał się na tym samym poziomie. Na koniec roku sprawozdawczego w Oddziale po kolejnych aktualizacjach stanu faktycznego członków fizycznych zarejestrowane były 142 osoby.
Struktura członkowska OddziałuPTE w Katowicach
Lp.
1
2
3
4
5

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

2008
2
1
–
–
139
9

2009
–
1
–
–
142
8

2. Cz³onkowie wspieraj¹cy
W roku sprawozdawczym ilość członków-osób prawnych wspomagających działalność statutową Towarzystwa utrzymywała się na poziomie zbliżonym do lat poprzednich. Pozyskanie nowych członków wspierających z uwagi na niestabilną sytuację gospodarczą firm w regionie śląskim okazało się niewykonalne. Składka,
o której wysokości decydują same podmioty, jest bardzo zróżnicowana. Środki,
które pozyskiwane są od członków wspierających w pełni przeznaczane są na finansowanie kosztów działalności statutowe

3. Siedziba i Biuro Oddzia³u
W Domu Ekonomisty PTE w Katowicach bieżąco wykonywane były w 2009 roku
niezbędne prace modernizacyjne i konserwatorskie zapewniające jego prawidłowe
funkcjonowanie. Między innymi pomalowano pomieszczenie na II piętrze i przystosowano je do wykorzystania jako salkę seminaryjną dla 14 osób.
W 2009 roku sale wykładowe w Domu Ekonomisty były wykorzystywane również
na prowadzenie szkoleń własnych, spotkań statutowych oraz wynajem firmom
zewnętrznym.
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9.
Oddzia³ PTE w Kielcach
Zarząd Oddziału w Kielcach w roku 2009 zgodnie z planem działalności prowadził działalność edukacyjną i szkoleniową. Jak zwykle wiele uwagi poświęcono organizacji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Oddział zorganizował konferencję naukową pt. Gospodarowanie zasobami organizacji w warunkach zagrożeń otoczenia.
W konferencji brali udział członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, studenci i pracownicy regionu świętokrzyskiego oraz nauczyciele szkół średnich zajmujących się tematyką ekonomiczną i liczna grupa praktyków. Wspólnie z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach Oddział
wydał monografię składającą się z artykułów zgłoszonych na wspomnianą konferencję. Oddział prowadził szkolenia dla nauczycieli i uczniów przygotowujących się
do kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Członkowie Oddziału brali udział w Międzynarodowym Seminarium organizowanym przez Fundację L. Erharda
i Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Seminarium odbyło się
we Vlotho w Niemczech. Jednym z rezultatów seminarium jest rozdział napisany
przez prof. A. Szplita do książki na temat społecznej gospodarki rynkowej. Książka
będzie wydana w wydawnictwie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W związku z prowadzoną działalnością edukacyjną następuje stopniowa poprawa sytuacji
finansowej Oddziału.

Program najwa¿niejszych zamierzeñ w I pó³roczu 2010 r
1.
2.
3.
4.
5.

Przeprowadzenie II Etapu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Seminaria na tematy społeczno- ekonomiczne w regionie
Organizowanie terenowych kół i kół młodych ekonomistów
Ubieganie się o uzyskanie numeru wydawniczego ISBN
Zorganizowanie uroczystego zakończenia kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
6. Utworzenie zespołu ds. pozyskiwania środków unijnych
7. Przygotowanie kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Kielcach
Lp.
1

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

2

Tabela A

Wydawnictwa i publikacje

a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) nakład

2008

2009

1
50

50
50

1
150

1
150

Gospodarowanie Gospodarowanie
zasobami
zasobami
finansowymi
organizacji
w rozwoju
w warunkach
organizacji,
zagrożeń,
cz. II
otoczenia
Red. A. Szplit
Red. A. Szplit
ISBN 978-83ISBN 8360056-16-6
87798-71-1

3
4
5

6

Konsultacje i doradztwo

a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ...........................................................
..................................................................................................................

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Tabela B

Wyszczególnienie

2008

2009

–

–

1

Koła

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

5

Członkowie
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a) zwyczajni
b) wspierający

–

–

50
10

50
10

10.
Oddzia³ PTE w Koszalinie
I Sprawy organizacyjne
Stan organizacyjny Oddziału nie uległ w 2009 roku istotnej zmianie – w ciągu roku przybyło 2 nowych członków, a ubyło 4. Na koniec roku Oddział liczył 88 członków zwyczajnych.
Organy statutowe Oddziału obywały posiedzenia z wymaganą częstotliwością.
Zarząd Oddziału odbył 5 posiedzeń, których przedmiotem było m.in.
– zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Oddziału w 2018 roku;
– warunki wynajmu pomieszczeń w Domu Ekonomisty na prowadzenie działalności gospodarczej przez firmy zewnętrzne;
– organizacja XIV edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie
z dziedziny nauk ekonomicznych, dotyczące Pomorza Środkowego, w tym powołanie jury Konkursu;
– koncepcja edukacji ekonomicznej z zakresu finansów gospodarstw domowych;
– sprawy bieżące dotyczące utrzymania i eksploatacji Domu Ekonomisty.
Komisja Rewizyjna Oddziału odbyła w ciągu roku 1 posiedzenie, na którym poddała analizie sprawozdanie finansowe Oddziału za rok 2008 i sformułowała na tym
tle wnioski po adresem Zarządu Oddziału. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Oddziału uczestniczyli w posiedzeniach zarządu Oddziału.
Oddział nie zatrudniał w 2009 roku pracowników. Wszelkie prace organizacyjne i
administracyjne wykonywane były społecznie przez członków Towarzystwa. Jedynie księgowość Oddziału prowadzona była na podstawie umów o dzieło.

II Czwartkowe spotkania „U ekonomistów”
Oddział kontynuował w 2009 roku organizowanie comiesięcznych spotkań
czwartkowych członków i sympatyków Towarzystwa, poświęconych prezentacji osiągnięć i doświadczeń miejscowego środowiska ekonomistów i aktualnych problemów społecznych i ekonomicznych regionu i kraju. Tematyka tych spotkań obejmowała w 2009 roku następujące zagadnienia:
– Działalność gospodarcza w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Koszalinie;
– Oferta ALIOR BANKU dla małych i średnich przedsiębiorstw;
– Biznes młodych – doświadczenia w tworzeniu firmy i zdobywaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej;
– Źródła finansowania organizacji pozarządowych na przykładzie Hospicjum im.
Maksymiliana Kolbego w Koszalinie;
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– Wyławianie, rozwój i wykorzystanie talentów w procesie kształcenia „ekonomistów przyszłości”.

III Konkurs na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych
Wzorem lat wcześniejszych, Oddział ogłosił w 2009 roku kolejną, XIV edycję Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych, obronione w roku akademickim 2008/2009. Konkurs jest otwarty dla studentów wszystkich szkól wyższych, o ile przygotowane przez nich prace podejmują problemy ekonomiczne i społeczne Pomorza Środkowego. W 2009 roku zgaszonych zostało19 prac (4 licencjackie i 15 magisterskich) z Instytutu Ekonomii i Zarządzania politechniki Koszalińskiej (13 prac), Wydziału Administracji Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie (3), Wydziału Informatyki, Zarządzania i
Transportu w Koszalinie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (2) oraz z
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (1). Powołane przez Zarząd Oddziału jury Konkursu przyznało za najwyżej ocenione prace 3
nagrody pieniężne i 2 wyróżnienia. Nagrody dla laureatów Konkursu ufundowane
zostały z przekazanych przez Zarząd Krajowy środków pochodzących z wpłat 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz PTE jako organizacji pożytku
publicznego. Promotorów nagrodzonych i wyróżnionych prac uhonorowano okolicznościowymi listami gratulacyjnymi. Uroczystość wręczenia nagród, wyróżnień i listów gratulacyjnych odbyła się w dniu 19 listopada 2009 r., tradycyjnie w rocznicę
powstania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na Pomorzu Środkowym.
Konkurs służy podnoszeniu poziomu merytorycznego prac dyplomowych, przygotowywanych przez studentów szkół wyższych, i pobudza zainteresowanie studentów i pracowników nauki problemami badawczymi związanymi z Pomorzem
Środkowym.

IV Wydawnictwa
W 2009 roku Oddział wydał, wspólnie z Fundacją Nauki Polskiej, 1 książkę pt. Pomorze Środkowe – społeczeństwo, wieś, gospodarka. Wybrane zagadnienia pod
redakcją naukową dr Danuty Zawadzkiej z Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. Uroczysta promocja książki, połączona z dyskusją, odbyła się
w dniu 21 maja 2009 r. podczas czwartkowego spotkania „U ekonomistów”.

V Dzia³alnoœæ gospodarcza
W ramach działalności gospodarczej Oddział wynajmuje pomieszczenia dla prywatnego przedszkola anglojęzycznego, firmy doradztwa finansowego oraz –przejściowo –
dla firmy trudniącej się handlem internetowym. Ponadto w 2009 roku Oddział zrealizował zlecenie firmy handlowej na przeprowadzenie inwentaryzacji magazynów.

VI Wyniki finansowe
Rok 2009 Oddział zamknął stratą w kwocie 3,7 tys. zł, która powstała wskutek poniesienia kosztów druku książki, na których pokrycie wpłata zaliczona została do
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dochodów poprzedniego roku, oraz zmniejszeniem dochodów z wynajmu pomieszczeń wskutek przejściowej rezygnacji najemcy.
Głównym źródłem dochodów Oddziału były wpływy z wynajmu pomieszczeń. Pozwoliły one pokryć bieżące koszty utrzymania Domu Ekonomisty i koszty działalności statutowej oraz uregulować resztę zobowiązań wobec byłych pracowników Biura Oddziału z tytułu niewykorzystanych urlopów itp.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Koszalinie
Lp.
1

2
3
4
5

6

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2008

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej)
............................................
.........................................................................................................

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.
Koła

2

Kluby

3

Rady Koordynacyjne

4

Inne

5

Członkowie

2
86

6
160
1
200

5
120
1
200

Tabela B

Wyszczególnienie

1

2009

a) zwyczajni
b) wspierający

2008

2009

1

1

2

2

90
–

88
–
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Oddzia³ PTE w Krakowie
Podstawowymi formami działalności statutowej Oddziału w okresie sprawozdawczym były: seminarium naukowe, organizacja na terenie województwa małopolskiego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, wydawnictwa oraz kursy i seminaria szkoleniowe.
1. Seminarium naukowe. 2 kwietnia odbyła się w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dyskusja panelowa pt. „Co z tym kryzysem?”, organizowana
w ramach konwersatorium „Czwartki u ekonomistów” przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Skład panelistów tworzyli: prof. dr hab. Stanisław Owsiak – kierownik
Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Polityki
Pieniężnej, prof. dr hab. Andrzej Wojtyna – kierownik Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Rady Polityki Pieniężnej oraz dr Roman Dolczewski. Debatę prowadził dr Artur Pollok (prezes Zarządu Oddziału).
2. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Na Oddziale spoczywa organizacyjna odpowiedzialność za przebieg zawodów I i II stopnia (szkolnych oraz okręgowych) tej
Olimpiady. W 2009 roku zakończono XXII jej edycję pod hasłem „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania” oraz przeprowadzono zawody I stopnia (szkolne) XXIII edycji pod hasłem „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”. Do udziału w zawodach III stopnia (centralnych) XXII edycji Olimpiady z okręgu krakowskiego zostało zakwalifikowanych przez Komitet Główny Olimpiady 5 osób: Emil Jurkowski, Zenon Kamiński, Tomasz Rolka (Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara
Langego w Nowym Sączu), Elżbieta Korbel (Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie) oraz Natalia Szteliga (Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu). W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30
laureatów, wśród których nie było niestety osób z okręgu krakowskiego. Wszyscy
reprezentanci okręgu krakowskiego – jako biorący udział w zawodach centralnych
Olimpiady – uzyskali natomiast tytuł finalisty. W zawodach I stopnia (szkolnych) XXIII
edycji Olimpiady wzięło udział 764 uczniów z 69 szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Spośród tych uczestników 79 zostało zakwalifikowanych
przez Komitet Okręgowy Olimpiady w Krakowie do zawodów II stopnia (okręgowych), zaplanowanych na dzień 6 stycznia 2010 roku. W ruch olimpijski z Oddziału
w szczególny sposób zaangażowane są następujące osoby: dr Artur Pollok (wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady, członek Zespołu Naukowego Komitetu Głównego Olimpiady oraz juror zawodów III stopnia – centralnych), mgr
Grzegorz Wałęga (sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady, przewodniczący Zespołu Naukowego Komitetu Głównego Olimpiady oraz juror zawodów III
stopnia – centralnych), dr Ryszard Kowalski (członek Zespołu Naukowego Komite-
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tu Głównego Olimpiady, przewodniczący jury zawodów II stopnia – okręgowych w
Krakowie oraz juror zawodów III stopnia – centralnych), prof. dr hab. Aleksandra Lityńska (przewodnicząca krakowskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady) oraz mgr
Marta Pytel (sekretarz tegoż Komitetu Okręgowego).
3. Wydawnictwa. Staraniem Oddziału ukazało się 7 publikacji, w łącznym nakładzie 3080 egz., tj.:
– Bariery integracji Unii Europejskiej, pod red. Heleny Tendery-Właszczuk (ISBN
978-83-61686-00-2) – nakład 350 egz.,
– Marcin Jędrzejczyk, Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach
finansowych międzynarodowych grup kapitałowych (ISBN 978-83-61686-04-0)
– nakład 150 egz.,
– Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej, pod red. Heleny Tendery-Właszczuk (ISBN 978-83-61686-08-8) – nakład 220 egz.,
– Zofia Dach, Artur Pollok, Krystyna Przybylska, Zbiór zadań z mikroekonomii
(ISBN 978-83-61686-12-5) – nakład 1020 egz.,
– Polska wobec procesów globalizacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne, pod
red. Zofii Dach (ISBN 978-83-61686-16-3) – nakład 220 egz.,
– Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (Kraków), nr 7 (ISSN
1644-8979) – nakład 120 egz.,
– Katarzyna Kluska, Bartłomiej Wrona, Zbiór zadań z podstaw rachunkowości
(ISBN 978-83-922045-6-5) – nakład 1000 egz. (dodruk).
4. Kursy oraz seminaria szkoleniowe. Oddział kontynuował coraz trudniejszą w
tym zakresie działalność. Na rynku szkoleń występuje coraz większa konkurencja,
a tworzone rozwiązania organizacyjne w poszczególnych przedsiębiorstwach (m.in.
wewnętrzne systemy szkoleń) w znacznym stopniu ograniczają zainteresowanie ofertą kursowo-szkoleniową Oddziału. W okresie sprawozdawczym Oddział zorganizował 14 kursów nt. „Kasjer kas złotowo-walutowych” oraz 4 seminaria nt.: „Rozpoznawanie autentyczności krajowych znaków pieniężnych i program przeciwdziałania
praniu brudnych pieniędzy”, „Pieniądze polskie i zagraniczne – zasady bezpiecznego obrotu pieniężnego. Program przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Elementy prawa dewizowego. Gospodarka kasowa”. Tą formą działalności Oddziału
objęto łącznie 136 osób (131 uczestników kursów oraz 5 uczestników seminariów).
Stan organizacyjny Oddziału na dzień 31 grudnia 2009 roku obejmował 283
członków zwyczajnych. Członkowie zwyczajni zrzeszeni byli w 10 następujących
Kołach:
– przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie,
– przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
– przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
– przy Akademii Rolniczej w Krakowie,
– Młodych Pracowników Nauki przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
– przy Zespole Szkół Zawodowych w Wieliczce,
– Studenckim przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie,
– Studenckim przy Akademii Rolniczej w Krakowie,
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– Forum Młodych Ekonomistów,
– Młodych Ekonomistów przy Powiatowym Zespole nr 4 Szkół EkonomicznoGastronomicznych w Oświęcimiu.
Zarząd Oddziału odbył 2 posiedzenia (w dniach: 9 czerwca oraz 14 grudnia), zaś
Prezydium Zarządu Oddziału – 4 posiedzenia (w dniach: 23 marca, 9 czerwca, 21
września oraz 14 grudnia).
Wykaz uchwał podjętych przez Zarząd Oddziału w 2009 roku:
– uchwała nr 15/2009 z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto Oddziału za 2008 rok,
– uchwała nr 16/2009 z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia w poczet
członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
– uchwała nr 17/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku zwołania i organizacji
sprawozdawczo-wyborczego Zjazdu Oddziału,
– uchwała nr 18/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia w poczet
członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Sytuacja finansowa Oddziału w 2009 roku przedstawiała się korzystniej niż w
2008 roku. Chociaż nie udało się znaleźć nowych źródeł przychodów, a szkolenia –
dotychczas główne źródło finansowania działalności Oddziału –– przyniosły mniejsze kwoty przychodów niż w roku poprzednim, to znaczące rozwinięcie działalności
wydawniczej zapewniło osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.
Podstawowe informacje o kształtowaniu się przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego w 2009 roku (w porównaniu z 2008 rokiem) przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1 Finansowanie działalności Oddziału w latach 2008 i 2009
(w złotych, według stanu w dniu 31 grudnia danego roku)
Wyszczególnienie

1.

2.

3.
4.

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

a Pozycje 2-4 – przewidywane wykonanie.
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2009*

2008

Dynamika
(rok poprzedni
= 100)

7 025,49

0,00

–

7 025,49
111 830,05

0,00
202 600,18

–
181,17

64
32
4
144
-32

59
126
15
197
4

72,56
389,72
351,56
137,42
–

500,00
463,50
361,55
031,40
202,35

700,00
516,50
333,68
926,00
674,18
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Krakowie
Lp.
1

2
3
4
5

6

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2008

Konferencje

–
–
4
19
14
141
–
–
3
960
–
–
–
–
–
–
–

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) .............................................................
....................................................................................................................

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2009
–
–
4
5
14
131
1
50
7
3080
–
–
–
–
–
–
–

Tabela B

Wyszczególnienie

2008

2009

1

Koła

10

10

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

–

–

277
1

283
–
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12.
Oddzia³ PTE w Legnicy
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Oddzia³u w 2009 roku
W 2009 roku działalność charakteryzowała się kontynuacją podstawowych celów
statutowych jakimi są krzewienie myśli ekonomicznej, upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie.
W związku z rezygnacją w miesiącu styczniu z funkcji Prezesa Pana Jana Bisztygi powołano na to stanowisko Panią Nadine Bednarz.
W bieżącym roku Oddział podjął współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym
przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W ramach
współpracy zorganizowano spotkanie na którym zapoznano studentów z działalnością statutową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Studenci uczestniczyli w wybranych szkoleniach, organizowanych przez Oddział.
Były to szkolenia z zakresu:
l Bilans 2009
l Podatek VAT
l Nowości w rachubie płac
l Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
Mimo likwidacji kół w szkołach ponadgimnazjalnych Oddział nadal współpracował z placówkami szkolnymi, szczególnie w ramach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich oraz przy organizacji innych konkursów o tematyce ekonomicznej. Prezes Oddziału uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Legnicy w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
Na koniec okresu sprawozdawczego członkowie Oddziału zrzeszeni byli w 2 Kołach tj.
Kole przy KGHM PM SA Oddział Huta Miedzi Głogów liczącym 69 członków oraz
Kole przy Zarządzie Oddziału liczącym 37 członków.
W okresie sprawozdawczym działalność szkoleniowa była sposobem popularyzowania wiedzy ekonomicznej oraz pozyskiwania funduszy na funkcjonowanie Oddziału.
Zorganizowano 14 szkoleń w których uczestniczyło 326 osób, oraz 1 prelekcję w
której uczestniczyło 25 osób.
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Zestawienie tematyczne i ilościowe działalności szkoleniowej za 2009 rok
przedstawia poniższa tabela:
LP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TEMAT
Ilość szkoleń
Podatek dochodowy od osób prawnych
1
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego
2
Prawo pracy
2
Podatek VAT
1
VAT od obrotu nieruchomościami
w jednostkach samorządu terytorialnego
2
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
1
Fundusz Alimentacyjny i polityka rachunkowości
w jednostkach pomocy społecznej
2
Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym
1
Bilans 2009
1
Ogółem
14

Ilość uczestników
18
34
46
45
16
41
20
61
23
22
326

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Legnicy
Lp.
1

Tabela A

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

2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)

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

2008

2009

–
–
–
–
9
231
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
14
326
–
–

–
–
–
–
–
–
–
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Struktura organizacyjna Oddziału wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiała
się następująco:

Lp.
1

Koła

2008
10

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

–

–

5

Członkowie

264
1

106
1
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a) zwyczajni
b) wspierający

2009
2

13.
Oddzia³ PTE w Lublinie
Działalność Oddziału PTE w Lublinie była prowadzona na zasadzie współpracy
członków Oddziału ze Spółkami: „PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego” Sp. z o.o. w Lublinie (Zarząd Krajowy PTE jest współudziałowcem Spółki) oraz
„Zakład Ekspertyz Gospodarczych „PETEX” Sp. z o.o. w Lublinie.

STATYSTYKA DOTYCZ¥CA XXIII OWE Z OKRÊGU
LUBELSKIEGO:
1)
2)
3)
4)
5)

Liczba szkół biorących udział w XXIII OWE - 47 szkół
Liczba osób biorących udział w I etapie XXIII OWE – 578 uczniów
Liczba osób zakwalifikowanych do II etapu XXIII OWE – 62 osoby
Min. Liczba pkt. – 50
Liczba osób zakwalifikowanych do etapu centralnego – 4 osoby

Informacja z działalności spółki pod nazwą PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie za okres od 1.01.2009r do
30.11.2009r
Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych.
Najczęściej organizowane szkolenia dotyczyły tematyki:
– kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny,
– Podatki CIT ,PIT i VAT
– Ocena kondycji finansowej firmy,
– Rozliczenia z ZUS
– Zakładowa działalność socjalna,
– Spółki Prawa handlowego,
– kasjer walutowy,
– zamówienia publiczne,
– inwentaryzacja
Mimo, że zmniejszyła się radykalnie liczba osób uczestniczących w szkoleniach,
w związku z uruchomieniem bardzo dużej liczby szkoleń bezpłatnych, w ramach
programów EFS Odnotowujemy coraz mniejsze zainteresowanie szkoleniami komercyjnymi oraz ekspansją różnych świeżo powstałych firm szkoleniowych, ukierunkowanych na osiągnięcie zysków z realizacji projektów unijnych.
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SZKOLENIA 2009 PTE LUBLIN
Szkolenia w Zakopanem
NAZWA SZKOLENIA
UCZESTNIKÓW
1. Kontrola wewnętrzna od teorii do praktyki
2. Kontrola wewnętrzna od teorii do praktyki
3. Kodeks pracy-pakiet antykryzysowy.
Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w 2009
4. Praktyczne aspekty funkcjonowania organów
spółek kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem
dokumentacji korporacyjnej
5. Kontrola wewnętrzna od teorii do praktyki
6. Spółki prawa handlowego - nadzór właścicielski
w spółkach prawa handlowego
7. Kontrola wewnętrzna i Audyt jako instrument
zarządzania jednostką
8. Zarządzanie płynnością finansową
w przedsiębiorstwie

DATA

MIEJSCE

ILOŚĆ

27-30.IV.2009
1-4.VI.2009

Zakopane
Zakopane

12
8

19-21.X.2009

Zakopane

6

19-21.X.2009
5-7.X.2009

Zakopane
Zakopane

8
7

7-9.XII.2009

Zakopane

5

7-9.XII.2009

Zakopane

5

7-9.XII.2009

Zakopane

11

Szkolenia w Lublinie
NAZWA SZKOLENIA
DATA
MIEJSCE
UCZESTNIKÓW
1. Świadczenia pieniężne z ZUS
26.02.2009
Lublin
2. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT
25.03.2009
Lublin
3. Świadczenia pieniężne z ZUS po zmianach w 2009 23.04.2009
Lublin
4. Profesjonalny kasjer walutowy
25.06
i 04.07.2009
Lublin
5. Profesjonalny kasjer walutowy
22.08.2009
Lublin
6. Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie
27.08.2009
Lublin
7. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów
i usług VAT
23.09.2009
Lublin
8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
6.10.2009
Lublin
9. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
17-18.11.2009 Lublin
10. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT
18.11.2009
Lublin
11. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów
i usług VAT. VAT w Spółdzielniach Mieszkaniowych
19.11.2009
Lublin
12. Inwentaryzacja zasobów majątkowych
24.11.2009
Lublin
13. Prawo Pracy w 2009 r.
25.11.2009
Lublin
14. Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne
– najnowsze zmiany pod kątem kryzysu
4.12.2009
Lublin
15. Inwentaryzacja zasobów majątkowych
11.12.2009
Lublin
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ILOŚĆ
9
13
11
6
6
6
10
6
6
10
9
5
4
4
5
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Szkolenie zlecone
NAZWA SZKOLENIA
UCZESTNIKÓW
1. Czas pracy

DATA

ZLECONE PRZEZ

MIEJSCE

ILOŚĆ

07.03.2009

Hulanicki
Bednarek Sp. z o.o.
Chełm
Powiatowy Urząd
Pracy Lublin

Chełm

14

Lublin

10

Agtel Sp. z o.o.
Zamość

Zamość

37

Lublin

4
grupy
x 15
osób
(60)

2. ABC Przedsiębiorczości 01-19.00.2009
3. Inwentaryzacja zasobów
majątkowych
10.09.2009
4. Praktyczne aspekty
zawierania umów
handlowych

19-20.11.2009
14-15.12.2009
I.2010
I-II.2010

PGNiG S.A.
Karpacki Odział Obrotu
w Tarnowie,
Gazownia Lubelska

PTE PETEX LUBLIN
Szkolenia realizowane w roku 2009
1. Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t. za rok 2008 – 4 edycje –
188 uczestników.
2. Rozliczanie podatku VAT w j.s.t. – 3 edycje – 105 uczestników.
3. J.s.t. – bilans skonsolidowany za 2008. Zasady utworzenia funduszu sołeckiego – 42 uczestników.
4. Nowe zasady opracowania projektu budżetu gmin na 2010 – 48 uczestników.
5. Egzekucja administracyjna. Szkolenie dla urzędów skarbowych – 41 uczestników.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Lublinie
Lp.
1

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje

2008
e) liczba
f) uczestnicy
e) liczba
f) uczestnicy

Seminaria

0

0

0

0

Szkolenia i kursy realizowane przez PTE
Zakład Szkolenia Spółka z o.o. w Lublinie

2
3
4
5

6

e) liczba
f) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
e) liczba
f) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
e) liczba
f) nakład
Konsultacje i doradztwo
e) liczba
f) uczestnicy
Ekspertyzy
c) liczba
Szkoły i studia zawodowe
g) liczba szkół
przy Oddziale
h) liczba uczestników
i) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) .............................................................
....................................................................................................................

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2009

39
717
0

0

0
–
–
0
–
–
–
–

0
–
–
0
–
–
–
–

Tabela B

Wyszczególnienie

2008
–

2009
–

1

Koła

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

–

5

Członkowie

–
105
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a) zwyczajni
b) wspierający

–

105
–

14.
Oddzia³ PTE w £odzi
W 2008 roku Oddział realizował zadania statutowe oraz działalność gospodarczą
pozwalającą na całkowite sfinansowanie kosztów funkcjonowania. Przychody ogółem netto Oddziału w 2008 roku wyniosły 1.733.917,58 zł. Osiągnięto zysk netto w
wysokości 5.596,74 zł.

I DZIA£ALNOŒÆ W£ADZ ODDZIA£U
1. Posiedzenia Zarz¹du Oddzia³u
W roku 2009 odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Oddziału, a mianowicie:
25 czerwca 2009r. – przedmiotem obrad były następujące sprawy:
l Informacja Prezesa Zarządu Oddziału o Nadzwyczajnym Zjeździe Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego odbytego w Warszawie dniu 23.03.2009r. i dokonanych zmianach i uzupełnieniach w statucie PTE.
l Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Oddziału odbytego w dniu
30.06.2008r.
l Sprawozdanie z działalności merytorycznej Oddziału za rok 2008 oraz za okres
od 01.01.2009 do 25.06.2009r.
l Sprawozdanie z działalności finansowej Oddziału za rok 2008 oraz za okres od
01.01.2009 do 30.05.2009r.
l Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału z oceny działalności merytorycznej
i finansowej Oddziału za rok 2008.
l Zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Oddziału za rok 2008.
l Projekt preliminarza budżetu Oddziału za rok 2009.
l Zatwierdzenie preliminarza budżetu Oddziału na rok 2009.
l Przedstawienie aktualnego stanu organizacyjnego Oddziału w tym zbieralności
składek członków zwyczajnych i wspierających.
l Informacja o aktualnym i zamierzonym funkcjonowaniu Biura Oddziału.
l Przyjęcie nowych członków PTE.
Zarząd Oddziału podjął uchwały:
Nr 30/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Oddziału za rok 2008.
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Nr 31/2009 w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetu na rok 2009.
Nr 32/2009 w sprawie ustanowienia wysokości składek członkowskich.
Nr 33/2009 w sprawie przyjęcia nowych członków PTE.
10 grudnia 2009r. - przedmiotem obrad były następujące sprawy:
l Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Oddziału odbytego w dniu 25
czerwca 2009r.
l Informacja Prezesa Zarządu Oddziału o przygotowaniach do XX Zjazdu Krajowego i Zjazdu Oddziału PTE.
l Informacja o przebiegu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w regionie łódzkim.
l Informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej Oddziału za 3 kwartały 2009r.
l Przyjęcie nowych członków PTE.
l Propozycje odznaczeń honorowych PTE dla zasłużonych członków Oddziału.
Zarząd Oddziału podjął uchwały:
Nr 34/2009 w sprawie przyjęcia nowych członków.
Nr 35/2009 w sprawie wystąpienia z wnioskami o przyznanie odznaczeń państwowych zasłużonym działaczom PTE.
Nr 36/2009 w sprawie przyznania odznaczeń honorowych zasłużonym działaczom Oddziału.
Nr 37 /2009 w sprawie utworzenia Kół PTE przy Instytucie Ekonomii Uniwersytetu
Łódzkiego i Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

2. Posiedzenia Prezydium Zarz¹du Oddzia³u
W 2009 r. odbyły się 3 posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału podczas których
omawiano bieżące sprawy związane z działalnością Oddziału;
29.01.2009r. poświecone następującym sprawom:
l bieżącej sytuacji finansowej Oddziału i w roku 2008,
l funkcjonowaniu Kół PTE w Oddziale,
l weryfikacji członków PTE w poszczególnych Kołach,
l działalności doradczo – eksperckiej realizowanej w ramach Oddziału,
l możliwości badań ewaluacyjnych w ramach działalności doradczo – eksperckiej,
l wydawniczym, głównie dotyczącym wydawanych przez Oddział „STUDIÓW EKONOMICZNYCH REGIONU ŁÓDZKIEGO”,
l uroczystemu wręczeniu nagród za najlepsze prace magisterskie w ramach organizowanego przez Oddział corocznego konkursu – obronione w 2008r.
25.06.2009r. poświęcone głównie:
l przygotowaniom do organizowanej konferencji „ Formy wspierania przedsiębiorczości w regionie łódzkim w warunkach kryzysu gospodarczego”,
l realizacji wniosku z badania Audytora Zewnętrznego dotyczącego rozliczenia
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projektu realizowanego w ramach Oddziału na rzecz przedsiębiorstwa „Wifama
– Prexer”,
l umówieniu aktualnego stanu organizacyjnego Oddziału ( w tym zbieralności
składek członków zwyczajnych i wspierających, weryfikacja członków w Kołach),
l realizacji projektów UE oraz aktualnym i zmienionym funkcjonowaniu Biura Oddziału.
10.12.2009r. poświęcone głownie:
l informacji Prezesa Zarządu Oddziału o przygotowaniach do XX Zjazdu Krajowego i Zjazdu Oddziału PTE,
l przebiegu Konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2009r z zakresu nauk ekonomicznych związanych z regionem łódzkim,
l przebiegu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w regionie łódzkim,
l sytuacji finansowej Oddziału za 3 kwartały 2009r.
Ponadto odbywały się cotygodniowe (wtorki) spotkania robocze Prezesa Zarządu Oddziału, Sekretarza Zarządu Oddziału i Dyrektora Biura Oddziału poświęcone
sprawom bieżącego funkcjonowania Oddziału i jego Biura.

II POPULARYZACJA WIEDZY EKONOMICZNEJ
1. Seminaria
W okresie sprawozdawczym Oddział zorganizował 16 seminariów. Uczestników pozyskiwano drogą wolnego naboru oraz poprzez zlecenia instytucji, takich jak: jednostki
budżetowe (Urzędy Pracy, Szkoły, Domy Pomocy Społecznej, Administracje Nieruchomościami, Łódzki Urząd Wojewódzki, Starostwa), firmy (PGNiG, Społem). Tematyką seminariów oraz liczbę uczestników ilustruje poniższa tabela (Tabela nr 1).
Tabela nr 1.
Lp.

Termin

1.

14.01.2009

2.
3.
4.

13-15.01.2009
6.02.2009
4.03.2009

5.

6.03.2009

6.

12-14.03.2009

7.

19.05.2009

Temat
"Bilans za 2008 - zamknięcie ksiąg rachunkowych
i sporządzenie sprawozdań wg nowych zasad rachunkowości"
"BHP okresowe pracodawców - kierownicze"
"Zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa 2009"
"Wydatki strukturalne, zasady ewidencji i sporządzania
sprawozdania Rb - ws-za 2008"
"Wydatki strukturalne, zasady ewidencji i sporządzania
sprawozdania Rb - ws-za 2008"
"Szkolenie BHP okresowe pracodawców i osób kierujących
pracodawcami"
"Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych w kontekście gospodarowania środkami unijnymi"

Liczba
uczestników
38
4
55
49
40
8
33
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8.

19.06.2009

9.

18-20.06.2009

10.
11.
12.

2.07.2009
3.07.2009
10.07.2009
24.07.2009

13

4.12.2009

14

11.12.2009

15
16

16-18.12.2009
21.12.2009

"Wynagrodzenie i zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa w 2009r."
"Szkolenie BHP okresowe pracodawców i osób kierujących
pracodawcami"
"Zasady prowadzenia działalności gospodarczej"
"Faktura VAT"
"Sposoby rozliczania i dokumentowania poniesionych wydatków
w poszczególnych formach działalności gospodarczej"
"Prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie
bilansu zamknięcia ksiąg za 2009"
"Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zasiłki z tytułu
choroby i macierzyństwa w 2009"
" BHP okresowe pracodawców i osób kierujących pracodawcami"
"Wypalenie zawodowe - walka i zapobieganie, czyli bądź
swoim osobistym strażakiem"

10
10
22
22
20
64
12
3
32

Łącznie w zorganizowanych seminariach uczestniczyło 484 osoby.

2. Szkolenia
W 2009 roku Oddział prowadził kursy min. z następującej tematyki:
l Rachunkowość budżetowa.
l Kadry i płace.
l Księgowość.
l Uzyskanie certyfikatu kompetencji biznesowych – „Ebc*l”
Tematykę przeprowadzonych kursów oraz liczbę ich uczestników ilustruje poniższa tabela.
Tabela nr 2.
Lp.

Termin

1.

6-21.02.2009

2.
3.
4.

Temat

Liczba
uczestników

"Podstawy księgowości"

20

20.02 - 16.05.2009

"Kadry i płace"

23

27.02.- 6.06.2009

"Samodzielny księgowy"

19

18.05.- 18.06.2009

"Ebc*l Kurs przygotowujący do uzyskania europejskiego
certyfikatu kompetencji biznesowych"

15

5.

18.05-28.08.2009

"Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych"

11

6.

12.05.-9.06.2009

"Rachunkowość budżetowa"

27

7.

26.06.-17.07.2009

"Asystent działu księgowo- finansowego"

10

8.

17.08.-18.09.2009

"Pracownik ds. kadrowo - płacowych"

15

9.

4.09.-19.09.2009

"Podstawy księgowości"

24

10.

4.09.-27.11.2009

"Kadry i płace"

21

11.

7.09.-6.10.2009
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certyfikatu kompetencji biznesowych"

15

12.

25.09.-19.12.2009

"Kadry i płace"

20

13.

25.09.-16.12.2009

"Samodzielny księgowy"

20

14.

24.09.-29.10.2009

"Rachunkowość budżetowa - II stopień"

27

15.

5.10.-26.10.2009

"Asystent działu księgowo - finansowego"

10

16.

2.11.-7.12.2009

"Pracownik ds. kadrowo - płacowych"

10

Ogółem w zorganizowanych 16 szkoleniach uczestniczyło 266 słuchaczy.

3. Wydawnictwa na potrzeby prowadzonych seminariów i szkoleñ.
W okresie sprawozdawczym Oddziału na potrzeby prowadzonych seminariów i
szkoleń wydał następujące pozycje wydawnicze (Tabela nr 3).
Tabela nr 3.
LP. TYTUŁ OPRACOWANIA
1. "Podstawy księgowości"
2. "Kadry i płace"

3.
4.
5.
6.

"Samodzielny księgowy"
"Kurs przygotowujący do uzyskania
certyfikatu EBC*L"
"Rachunkowość budżetowa"
"Asystent działu księgowo - finansowego"

7.

"Pracownik ds. kadrowo - płacowych"

8.
9.
10.
11.
12.

"Rachunkowość budżetowa - II stopień"
"Bilans za 2008"
"Bilans za 2009"
"Zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa"
"Wydatki strukturalne, zasady ewidencji
i sporządzanie sprawozdania Rb-ws
za 2008"
"Odpowiedzialność za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych
w kontekście gospodarowania środkami
unijnymi"
"Zasady prowadzenia działalności
gospodarczej"
"Faktura VAT"
"Sposoby rozliczania i dokumentowania
poniesionych wydatków w poszczególnych
formach działalności gospodarczej"

13.

14.
15.
16.

AUTOR
Urszula Fortuna
Mirosława Turska, Anna
Stychalska-Dziomdziora,
Marzena Pokucińska
Urszula Fortuna
Iwa Kuchciak, Sebastian Kostecki,
Radosław Witczak
Danuta Kaźmierczak
Magdalena Tomczak,
Elżbieta Tomczyk, Elżbieta Danielik
Mirosława Turska, Mariola Melon,
Marzena Pokucińska
Danuta Kaźmierczak
Danuta Kaźmierczak
Danuta Kaźmierczak
Tadeusz Grzejszczak

NAKŁAD
44 egz.

64 egz.
39 egz.
30 egz.
27 egz.
20 egz.
25
27
38
64
77

egz.
egz.
egz.
egz.
egz.

Danuta Kaźmierczak

49 egz.

Ewaryst Kowalczyk
Paweł Pietras, Maciej Szczepańczyk,
Andrzej Przygoda
Danuta Kaźmierczak

33 egz.
22 egz.
22 egz.

Paweł Pietras

20 egz.

139

Sprawozdania z działalności Oddziałów PTE w 2008 roku

4. Wydawnictwa stanowi¹ce forum wymiany pogl¹dów, g³ównie dla m³odych ekonomistów.
l „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” – Zeszyt Nr 3, pod redakcją prof. Jarosława Sosnowskiego. Nr ISSN 1897-7480; Nakład 200 egz.

5. Wydawnictwo zwi¹zane z doroczn¹ konferencj¹ kadry kierowniczej regionu ³ódzkiego.
l „Formy wspierania przedsiębiorczości w regionie łódzkim w warunkach kryzysu gospodarczego” pod redakcją prof. Lucyny Lewandowskiej. Nr ISBN 978-83923777-2-6; Nakład 200 egz.

6. Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych.
W 2009r. Oddział zorganizował II edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych. Konkurs miał na celu promowanie autorów
najlepszych prac magisterskich, popularyzację nauk ekonomicznych wśród studentów wyższych uczelni oraz promocję PTE. Do konkursu zgłoszone zostały prace
magisterskie z obszaru nauk ekonomicznych i zarządzania, przygotowane na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych, obronione w roku akademickim
2008/2009.
W wyniku prac Komisji Konkursowej laureatami konkursu zostali:
l Pani mgr Ewa Tomaszewska – I miejsce i nagroda pieniężna w wysokości
3.000 PLN za pracę pod tytułem : „Kapitał ludzki – czynnik konkurencyjności
regionów w gospodarce opartej na wiedzy”. Promotor: dr Zbigniew Przygodzki.
l Pani mgr Anna Rusinek - II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 PLN
za pracę pod tytułem: “Infrastruktura finansowa sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej”. Promotor : Prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk.
Komisja przyznała również dwie nagrody równorzędne dla:
l Pani mgr Marii Koniecznej – III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości
1.000 PLN za pracę pod tytułem: „Corporate socjal responsibility as a busines
management strategy of the 21 st century”. Promotor pracy: Prof. dr hab. Stanisław Rudolf.
l Pani mgr Doroty Pałubskiej – III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości
1.000 PLN za pracę pod tytułem: „Wpływ kreatywności pracowniczej na podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstwa”. Promotor pracy: Prof. dr hab.
Stanisław Rudolf.
Ponadto Komisja wyróżniła pracę Pani mgr Eweliny Kiny pod tytułem: „Region
wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy – instrumenty wsparcia rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. Promotor pracy: dr Zbigniew Przygodzki.
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7. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
8 stycznia 2009 r. – na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym UŁ odbyły się
zawody okręgowe XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Udział wzięło 57 uczestników z 16 szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i województwa łódzkiego w tym
17 uczniów z 5 liceów ogólnokształcących. Odbyło się również spotkanie z opiekunami uczniów i sekretarzem KO OWE poświęcone omówieniu dalszych
współpracy w zakresie organizacyjnym Olimpiady.
19 stycznia 2009 r. – odbyło się spotkanie Jury KO OWE pod przewodnictwem
prof. Małgorzaty Burchard – Dziubińskiej. W czasie spotkania omówionych zostało 57 sprawdzonych prac uczestników zawodów okręgowych w Łodzi, które następnie zostały przekazane do KG OWE w Warszawie w celu ich weryfikacji
28 i 29 marca 2009 r. w Jachrance k/Warszawy odbyły się zawody centralne z udziałem 8 uczniów z okręgu łódzkiego na 100 zakwalifikowanych po weryfikacji
przez KG OWE w Warszawie. Laureatami XXII OWE zostali zajmując ex quo XII
miejsce:
l Piotr Rutkowski – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi.
l Michał Bieńkowski – XIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
natomiast finalistą:
l Bartłomiej Drążczyk i Dominik Posmyk z I Liceum Ogólnokształcącego
w Łodzi.
16 kwietnia 2009 r. - w siedzibie PTE Oddział w Łodzi odbyło się uroczyste zakończenie XXII OWE w okręgu łódzkim połączone z wykładem nt. „Zarządzanie
zmianami w warunkach globalizacji”, który wygłosił prof. dr hab. Stanisław Rudolf. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, którzy brali udział w zawodach okręgowych i ich opiekunowie, przedstawiciele władz lokalnych, członkowie zarządu
PTE w Łodzi. Uczniowie i opiekunowie otrzymali dyplomy, statuetki oraz książki.
Laureaci XXII OWE otrzymali nagrody rzeczowe w postaci dyktafonów.
30 września 2009 r. – zakończyło się zgłaszanie szkół do XXIII OWE, której tematem przewodnim jest „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”. W okręgu łódzkim do zawodów szkolnych zgłosiło się 764 uczniów z 45 szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i woj. łódzkiego.
5 listopada 2009 r. – odbyły się zawody szkolne, w których w okręgu łódzkim uczestniczyło 636 uczniów z 44 szkół ponadgimnazjalnych.
26 listopada 2009 r. – odbyło się spotkanie KO OWE pod przewodnictwem prof.
M. Burchard – Dziubińskiej. W czasie spotkania omówiono sprawdzone prace uczniów z zawodów szkolnych. Zakwalifikowano 63 uczniów z 20 szkół ponadgimnazjalnych do zawodów okręgowych, które odbędą się 6 stycznia 2010r.
17 grudnia 2009 r. – w ramach popularyzacji OWE dla uczniów i opiekunów szkół
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zgłoszonych do XXIII OWE odbył się wykład nt. „Wahania koniunktury a rozwój
gospodarki”, który wygłosił prof. dr hab. Stefan Krajewski z Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego UŁ. W spotkaniu uczestniczyło 56 uczniów i opiekunów.

8. Konferencje
W dniu 26 listopada 2009r., odbyła się doroczna konferencja poświęcona problematyce rozwoju regionu łódzkiego. Konferencja poświęcona była „Formom wspierania przedsiębiorczości w regionie łódzkim w warunkach kryzysu gospodarczego”
organizatorem konferencji był Oddział PTE. Jej głównym celem było rozważenie
problematyki istotnej dla przedsiębiorstw i instytucji w dobie kryzysu. Jak to przetrwać? Jak się rozwijać? Jak rozważnie korzystać z instrumentów finansowych? Jakie wsparcie powinno zapewnić państwo? Jakie wsparcie mogą zaoferować instytucje samorządowe i pozarządowe?
Celem konferencji było przybliżenie głównie przedstawicielom praktyki gospodarczej problematyki dotyczącej:
l Globalnego kryzysu i jego wpływu na rozwój regionu.
l Instrumentów wsparcia dla aktywnych i potencjalnych przedsiębiorców.
l Źródeł pozyskiwania środków finansowych i kierunków inwestowania.
l Zarządzania firmą w warunkach kryzysu gospodarczego.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz regionalnych – przedstawiciel
Wojewody Łódzkiego, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego reprezentowani
przez Dyrektorów Departamentów Polityki Regionalnej. Przedstawicie instytucji finansowych, a także Ministerstwa Infrastruktury reprezentowanego przez Podsekretarza Stanu Roberta Stępnia, a także przedstawiciele nauki reprezentowani min.
przez prof. Monikę Marcinkowską, prof. Lucynę Lewandowską, prof. Stanisława Rudolfa. Licznie uczestniczyli przedstawiciele praktyki gospodarczej ( banków, przedsiębiorstw, instytucji współpracujących z PTE jak WUP i PUP). Łącznie w konferencji uczestniczyło 70 osób. Patronat honorowy nad konferencją objęli Wojewoda Łódzki I Marszałek Województwa Łódzkiego.

III ANALIZY EKONOMICZNE, DORADZTWO GOSPODARCZE
Styczeń 2009r. Wykonano na zlecenie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim opracowanie:„Wskaźniki osiągniętych celów, rezultatów i produktów
dla zrealizowanego projektu „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej
dla sektora MŚP w regionie Piotrkowa Trybunalskiego „
Luty 2009r.
Wykonano na zlecenie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego
Szkół w Łodzi opracowanie: „ Prognoza na lata 2009-2030 liczby ludności w Łodzi według edukacyjnych grup wiekowych”
Marzec 2009r. Wykonano na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi opracowanie: Studium Wykonalności wraz z Analizą Ekonomiczną projektu pt „ Modernizacja drogi krajowej Nr 14 – ul. Kopcińskiego na odcinku od ul. Narutowicza do wiaduktu wraz z przebudową zacho-
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Maj 2009 r.

dniego wiaduktu nad torami PKP”
Wykonano na zlecenie firmy „ORSA –MOTO Sp. z o.o. w Ozor-

kowie opracowanie: „Wycena gruntów i nieruchomości zlokalizowanych w Ozorkowie przy ul. Adamówek 37, będących własnością Orsa – Moto Sp. z o.o.”
Sierpień 2009r. Wykonano na zlecenie ministerstwa Rozwoju Regionalnego badanie ewaluacyjne pt.: „ Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania , wyznaczonej minimalnej wartości
projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6,
10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w kontekście możliwości beneficjentów oraz możliwości osiągnięcia założonych celów”
Wrzesień
2009r.
Wykonano opracowanie Wycena wartości przedsiębiorstwa (spółki) i jego
udziałów na zlecenie osoby fizycznej Zdzisława Łady.
Listopad
2009r.
Wykonano na zlecenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi opracowanie „Wycena wartości
i jego udziałów Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o.”,

IV PROJEKTY UNIJNE
Z dniem 1 lutego 2009 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
rozpoczęło realizację projektu pt.: „Nowa innowacyjna firma – Twoja droga do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu trwać będzie do 30.09.2010r. Kwota dofinansowania projektu wynosi 1 163 415,00

V WA¯NIEJSZE SPOTKANIA I KONSULTACJE
14.01.09r. Spotkanie z Prezesem Łódzkiego Akademickiego Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego UŁ, poświęcone przygotowaniu informacji o działalności Oddziału PTE na Zjazd Absolwentów. Uczestniczyli Sekretarz Zarządu i Dyrektor Biura Oddziału.
19.01.09r. Spotkanie z doradcami Wojewody Łódzkiego P. Jóźwiakiem i Z. Chabowskim poświęcone przygotowaniom do Konferencji organizowanej przez
Urząd Wojewódzki i Związek Banków Polskich przy współudziale Oddziału Łódzkiego PTE. Uczestniczyli Sekretarz Zarządu i Dyrektor Biura
Oddziału.
29.01.09r. Spotkanie z laureatami konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2007/2008 oraz wręczenie dyplomów
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dla laureatów i ich promotorów oraz nagród pieniężnych. Uczestniczyli: Prezes Zarządu, V-ce Prezes Zarządu, Sekretarz Zarządu.
07.02.09r. Udział w konferencji zorganizowanej przez Urząd Wojewódzki, Związek Banków Polskich przy współudziale Oddziału PTE. Referat Prof. M. Marcinkowskiej dotyczący przyczyn i dróg wyjścia z kryzysu gospodarczego. Uczestniczyli: Prezes Zarządu, Sekretarz Zarządu, Dyrektor Biura Oddziału.
03.03.09r. Spotkanie z prof. L. Balcerowiczem na Wydziale Ekonomiczno –Socjologicznym i TU „Warta”. Uczestniczyli: Prezes Zarządu, Dyrektor Biura Oddziału.
10.03.09r. Spotkanie z przedstawicielami uczelni w sprawie utworzenia konsorcjum.
Uczestniczyli: Dziekan Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego, Dziekan Wydziału Zarządzania, Rektor Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej,
Prorektor Wyższej Szkoły Informatyki i Finansów. Ze strony Oddziału PTE
uczestniczyli: Prezes Zarządu, V-ce Prezes Zarządu, Sekretarz Zarządu,
Dyrektor Biura Oddziału.
25.03.09r. Rozpoczęcie projektu Get a Job realizowanego przez SKN Inwestor,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS. Uczestniczyli: przedstawiciele Domu Maklerskiego X-trade, Firmy Doradztwa Finansowego Prime Invent, Infosys oraz Oddziału PTE.
26.03.09r. Udział w Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym PTE w Warszawie, poświęconym zmianom w statucie PTE. Uczestniczyli: Prof. dr hab. Stanisław
Rudolf, Prof. dr hab. Tadeusz. Janusz, dr Franciszek. Sitkiewicz
28.04.09r. Spotkanie „Klubu Menadżera” nt. „kryzys finansowy – źródła, skutki, kierunki naprawy, instrumenty zarządzania kryzysem finansowym”. Spotkanie prowadził : Prof. dr hab. Tadeusz Janusz. Uczestniczyli: Prof. dr hab.
M. Marcinkowska, Dyrektor BRE Bank S.A. A . Popkowska, H. Wyszomirska Dyrektor BGK, Prezes Zarządu, V-ce Prezes Zarządu, Sekretarz Zarządu, Dyrektor Biura Zarządu.
29.05.09r. Spotkanie w ramach „Klubu Menadżera” nt. „Światowy kryzys finansowy,
jego mechanizmy i wpływ na zarządzanie firmą” z dr B. Grabowskim Prezesem Zarządu Skarbiec TFI S.A. Spotkanie prowadził: mgr Mieczysław
Michalski członek Zarządu Oddziału. Uczestniczyli: Prezes Zarządu, V-ce
Prezes Zarządu, Sekretarz Zarządu, Dyrektor Biura Zarządu.
04.06.09r. Seminarium nt. „Wpływ globalnego załamania na gospodarkę chińską. Polityka przeciwdziałania i jej skuteczność.”. Seminarium prowadził prof. Wei Ge
z Bucknell University, USA. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu.
07.07.09r. Spotkanie z Dyrektorem Banku BGK H. Wyszomirską i Dyrektorem Banku BRE S.A. w sprawie reaktywowania działalności FORUM BANKOWCÓW przy Oddziale PTE. W spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Zarządu i
Dyrektor Biura Oddziału.
10.07.09r. Spotkanie z Dyrektorem Oddziału Łódzkiego NBP w sprawie reaktywowania FORUM BANKOWCÓW przy Oddziale PTE. Uczestniczyli: Sekretarz Zarządu i Dyrektor Biura Oddziału.
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17.09.09r. Spotkanie z nowoprzyjętymi członkami PTE poświęcone funkcjonowaniu
Oddziału PTE w regionie łódzkim. Uczestniczyli: Sekretarz Zarządu i Dyrektor Biura Oddziału.
30.09.09r. Spotkanie w ramach „Klubu Menadżera” nt. „Efektywność reakcji przedsiębiorstw na dekoniunkturę‘. Wprowadzenie do dyskusji przedstawił dr
Daniel Stos, Kierownik Zakładu Ekonomii Przemysłu na Wydziale Ekonomiczno –Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, Prorektor PWSZ w
Skierniewicach. Spotkanie prowadził mgr M. Michalski członek Zarządu
Oddziału. W spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Zarządu i Dyrektor Biura
Oddziału.
6.10.09r. Spotkanie z Ewą Kochańską Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych „PRO-AKADEMIA” w sprawie możliwości nawiązania
współpracy. Uczestniczyli: Sekretarz Zarządu i Dyrektor Biura Oddziału.
6.10.09r. Spotkanie z kierownictwem Rady Wojewódzkiej Organizacji Pozarządowych w sprawie nawiązania współpracy. Uczestniczyli: Prezes Zarządu,
Sekretarz Zarządu, Dyrektor Biura Oddziału.

VI INNE FORMY DZIA£ALNOŒCI
W okresie sprawozdawczym Oddział wynajmował sale wykładowe 28 podmiotom
gospodarczym.
Przychód netto z wynajmu sal szkoleniowych w 2009 r. wyniósł 70.000 zł.
Przedstawiciele Oddziału uczestniczą w:
l Prezes Zarządu Prof. Stanisław Rudolf – członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego.
l Sekretarz Zarządu dr Franciszek Sitkiewicz – członek Komitetu Monitorującego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
l Dyrektor Biura Oddziału mgr Paweł Tust – członek Zarządu Rady Wojewódzkiej
Organizacji Pozarządowych
W całym 2009r. kontynuowano współpracę na szczeblu lokalnym z władzami takich instytucji jak: Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta, Wojewódzki i Powiatowe Urzędu Pracy w ramach wsparcia szkoleń, wsparcia ubiegania się
o granty, udział w grantach doradczych oraz wspólnej organizacji sympozjów i konferencji.

VII DOM EKONOMISTY
W roku sprawozdawczym (2009) wykonano remont Sali nr 18 – zakupiono nowe
stoły, zainstalowano klimatyzację, zainstalowano ekran projekcyjny i 2 tablice szkolne, zainstalowano wykonane przez pracownię plastyczną logo PTE, zainstalowano
żaluzje. W ramach inwestycji przystosowano do potrzeb szkoleń salę nr 23, gdzie
zakupiono 6 nowych stołów, zainstalowano żaluzje, tablicę ścienną, nowe oświetlenie. Pomalowano ściany. Ponadto zakupiono 2 nowe laptopy niezbędne do realiza-
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cji szkoleń dla grup do 25 osób. Wdrożono program „SYMFONIA” na 25 laptopach
– niezbędny do realizacji szkoleń. Opracowano i wdrożono nową stronę internetową Oddziału oraz zainstalowano Internet bezprzewodowy w budynku. Gruntownie
wyremontowano łazienki znajdujące się na I piętrze. Łącznie poniesione koszty na
wyżej wymienione działania wyniosły: 50.981,00 PLN.
1. Organizacja Biura Oddziału – na koniec roku 2009 zatrudnionych było 5 pracowników pełnoetatowych na stanowiskach:
l Dyrektor Biura Oddziału.
l Kierownik Działu Szkoleń.
l Specjalista d/s szkoleń.
l Specjalista d/s obsługi sekretariatu Biura.
l Specjalista ds. marketingu
Ponadto zatrudnieni byli:
l Pracownik gospodarczo – techniczny (1/2 etatu).
l Specjalista ds. szkoleń (1/2 etatu od listopada 2009).
Obsługę księgowo-finansową prowadzi Biuro Rachunkowe „PROTAX” w Łodzi.
Do października 2009r. odbywała staż jedna stażysta po ukończonych studiach na
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Główne zmiany kadrowe, które nastąpiły w 2009r. dotyczyły: Zwolnienia Głównego księgowego i zatrudnienie w jego
miejsce specjalisty d/s marketingu . Zmiana na stanowisku specjalisty ds. obsługi
sekretariatu, zmiana na stanowisku specjalisty d/s szkoleń. Wszystkie zwolnienia
odbyły się w tryby porozumienia stron.

VIII STAN ORGANIZACYJNY ODDZIA£U
W okresie sprawozdawczym (2009r.) nastąpiły zmiany w liczbie członków zwyczajnych 9indywidulanych) i wspierających. Zmiany te są wynikiem przeprowadzonej w oddziale weryfikacji członków PTE, która realizowana był w ciągu całego 2009
roku. Konieczność weryfikacji wynikała z potrzeb aktualizacji członkowstwa. Zgodnie z wymogami statutowymi.1
Uwzględniając powyższe zmiany na koniec 2009 stan organizacyjny przedstawia
się następująco (Tabela nr 4).
Tabela 4
Liczba kół
Liczba członków indywidualnych
Liczba członków wspierających

Koła PTE wg stanu na 31.12.2009r.
l Koło przy ZPF „Polfa” w Pabianicach.
l Koło Miejskie w Tomaszowie Mazowieckim.

146

7
260
1

Oddział w Łodzi

l
l
l
l
l

Koło Terenowe przy Oddziale PTE w Łodzi.
Koło Młodych Ekonomistów im. Schumpetera.
Koło przy Instytucie Ekonomik Stosowanych i Rynku Kapitałowego UŁ.
Koło przy Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ.
Koło przy Instytucie Ekonomii UŁ
Członkiem wspierającym PTE w 2009r. były Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne
„POLFA” w Pabianicach.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Łodzi
Lp.
1

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje

2008
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
b) nakład
a) liczba
b) uczestnicy
a) liczba
a) liczba szkół
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów

Seminaria
Szkolenia i kursy
Odczyty i prelekcje
2

Wydawnictwa i publikacje

3

Konsultacje i doradztwo

4
5

Ekspertyzy
Szkoły i studia zawodowe
przy Oddziale

6

Inne (nie uwzględnione powyżej)
a) Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
b) Projekty unijne

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2009

1
80
30
857
17
320
5
85
25
1067
4
–
4
–
–
–

1
63
16
484
16
266
5
107
18
1001

1
2

1
1

20
7
–
–
–

Tabela B

Wyszczególnienie

2008

2009

1

Koła

8

7

2

Kluby

1

1

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

–

–

512
5

260
1

1 W drugim półroczu 2009 r. przeprowadzono weryfikację członkówPTE skupionych w oddziale, przyjmując

jako kryteria: deklaratywność członków i opłacanie składek członkowskich.
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15.
Oddzia³ PTE w Olsztynie
I Dzia³alnoœæ popularyzacyjno – szkoleniowa
1. Konferencje i seminaria
W roku 2009 Oddział PTE zorganizował przy współudziale firmy Investin Sp. z o.o.
2 seminaria na temat:
1. „Prawo autorskie i tajemnica przedsiębiorstwa”.
2. „Prawo patentowe. Co jest, a co nie jest wynalazkiem.”
W powyższych spotkaniach dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka wzięło udział 50 osób w szczególności kadra kierownicza i pracownicy techniczni MSP, oraz pracownicy instytucji naukowych. Merytoryczna prezentacja i wybitni prelegenci, wywołała duże zainteresowanie tematem i rzeczową dyskusję.

2. Odczyty i prelekcje
W analizowanym okresie odbyła się 1 prelekcja na temat ” Światowy kryzys
finansowy-konsekwencje dla Polski” .W prelekcji, którą wygłosił poseł na sejm RP
Janusz Cichoń, uczestniczyło 25 osób-członków i sympatyków Towarzystwa, a także przedstawicieli władz regionu, oraz posłowie i pracownicy biur poselskich województwa warmińsko-mazurskiego.

3. Szkolenia i kursy
W działalności szkoleniowej rok 2009 to kolejny okres spadku zainteresowania oferowanymi przez Oddział różnego rodzaju formami kursów i szkoleń.
Wynika to z faktu, że na rynku szkoleń występuje coraz większa konkurencja, a
tworzone w poszczególnych jednostkach organizacyjnych rozwiązania zmierzające
do prowadzenia wewnętrznych systemów szkoleń dodatkowo zmniejszają zapotrzebowanie na składane przez wyspecjalizowane organizacje oferty szkoleniowe.
Ponadto obserwuje się również znaczne obniżenie zainteresowania kursami z
wolnego naboru, umożliwiające indywidualnym uczestnikom podwyższenie kwalifikacji na danym stanowisku pracy lub w ogóle zdobycie nowego atrakcyjnego zawodu. Spowodowane to jest bądź brakiem własnych środków finansowych na opłacenie kursu, bądź też obawą czy wydatkowane środki spełnią nadzieję możliwości
zatrudnienia w danym zwodzie.
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Nie bez znaczenia jest także sytuacja gospodarcza w wyniku której znaczna
część stałych kontrahentów zlecających systematycznie różne szkolenia szczególnie w zakresie bhp i ppoż. ogłosiła upadłość a zdobycie nowych zleceniodawców w
tych warunkach jest wręcz niemożliwe.
W analizowanym okresie sprawozdawczym Oddział zorganizował 1 kurs, na którym przeszkolono 81 słuchaczy.

II Szko³y i studia zawodowe
Analiza dotychczasowych form działalności szkoleniowych wskazuje, że następuje systematyczny spadek zainteresowania konkretnymi formami (szkolenie, kursy
doskonalenia zawodowego) o tradycyjnej tematyce.
Uwarunkowania te miały zasadniczy wpływ na wprowadzenie nowych programowo i organizacyjnie form szkolenie dostosowanych do zmieniających się procesów
społeczno- gospodarczych i potrzeb gospodarki, oraz zdeterminowały podjęcie decyzji o powołaniu przy Oddziale PTE Szkoły Policealnej.
Z chwilą rozpoczęcia działalności Szkoły prowadzone były kierunki nauczania o
profilu ekonomicznym (Technik: ekonomista, rachunkowości, prac biurowych, informatyk). Z uwagi jednak na systematyczne zmniejszanie się zainteresowania słuchaczy, spowodowane powstawaniem nowych szkół w regionie o tym kierunku nauczania, a także sieci wyższych szkół licencjackich o profilu ekonomicznym, uruchomiono w 2000r. nowy kierunek –„Technik farmaceutyczny”, który od początku powołania do chwili obecnej posiada pełne obłożenie limitowane jedynie pojemnością pracowni laboratoryjnych.
Z uwagi na specyfikę zawodu Szkoła ściśle współpracuje z Uniwersytetem
Warmińsko-Mazurskim korzystając z kadry pedagogicznej, pracowni laboratoryjnych i komputerowych. Nawiązano również stałe kontakty z aptekami szpitalnymi i
otwartymi, w których słuchacze III i IV semestru odbywają praktyki i staże zawodowe.
Szkoła od chwili jej powołania (1995r.) posiada uprawnienia szkoły publicznej,
nadane przez Kuratora Oświaty w Olsztynie.
Zajęcia w 2009r. prowadzone były w 2 grupach (semestrach) w liczbie 60 słuchaczy łącznie.
Od początku działalności naukę w Szkole ukończyło 350 absolwentów uzyskując
tytuł technika w tym 220 osób z tytułem” Technik farmaceutyczny”.

III Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W roku szkolnym 2008/2009 w zorganizowanej pod hasłem ”Środowisko naturalne w procesie gospodarowania” XXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej wzięło udział w zawodach szkolnych 457 uczestników z 40 szkół. W drugim etapie przeprowadzonym w dniu 8 stycznia 2009 uczestniczyło 47 uczniów z 19 szkół. Do zawodów centralnych które odbyły się 28 i 29 marca 2009 zakwalifikowała się 1 osoba.
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Aktualnie na rok szkolny 2009/2010 do uczestnictwa w zawodach XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”
zgłosiło się 511 uczestników z 35 szkół. Do zawodów II stopnia (okręgowych) zostało zakwalifikowanych 41 uczniów z 10 szkół.

IV Konkursy
Poczynając od roku 2008 zgodnie z podjętą decyzją Zarządu Oddziału organizowane są coroczne konkursy „Na najlepszą pracę magisterską i licencjacką” zakończone i obronione w danym roku kalendarzowym.
Przedmiotem konkursu są prace przygotowane zarówno w ramach studiów
dziennych jak i wieczorowych oraz zaocznych podejmujące aktualną problematykę
ekonomiczną. Celem konkursu jest szerzenie zainteresowania młodych ekonomistów działalnością Towarzystwa a także ich uczestnictwa w spotkaniach dyskusyjnych dotyczących aktualnych zagadnień w regionie, oraz w wymiarze globalnym.
Zgodnie z opracowanym regulaminem laureaci konkursu zobowiązani są do wygłaszania głównych tez swoich opracowań na spotkaniach „Czwartki u ekonomistów” organizowanych w siedzibie Towarzystwa.
Merytorycznej oceny treści nadesłanych opracowań dokonuje 3-osobowa Komisja Konkursowa, która wyłania 3 najlepsze prace za które przyznawane są nagrody
pieniężne według kolejności zajętych miejsc. W roku 2009 na konkurs wpłynęło 7
prac magisterskich i 5 licencjackich. Komisja dokonała rankingu i wyróżniła 3 opracowania w następującej kolejności:
1. „Aktywna polityka rynku pracy i jej efektywność na tle doświadczeń międzynarodowych”.
2. „Ocena atrakcyjności inwestycyjnej i działań władz lokalnych województwa
podlaskiego i lubelskiego w kontekście napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych”.
3. „Fundusze inwestycyjne na rynku kapitałowym”.
Laureaci powyższych prac otrzymali również dyplomy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za zajęcie konkretnych miejsc w konkursie, wręczone przez Prezesa Oddziału na spotkaniu zorganizowanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, poświęconym wręczeniu dyplomów ukończenia studiów.

V Cz³onkowie i posiedzenia Zarz¹du
Aktualnie stan członków zwyczajnych na koniec roku 2009 wyniósł 107 członków
i pozostał na poziomie roku ubiegłego.
Podobna sytuacja występuje w odniesieniu do członków wspierających. Mimo licznych rozmów osobistych a także składanych na piśmie ofert swój udział zgłosiła
zaledwie jedna organizacja.
W roku 2009 odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Oddziału oraz 4 posiedzenia Prezydium Zarządu.

150

Oddział w Olsztynie
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Olsztynie
Lp.
1

2
3
4
5

6

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2008

Konferencje

0
0
0
0
12
578
8
97
1
200
0
0
0
2
57
28

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ...........................................................
..................................................................................................................

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.
1
2
3
5

Wyszczególnienie
Koła
Kluby
Rady Koordynacyjne
Członkowie

2009
0
0
2
50
1
81
1
15
0
0
0
0
0
2
56
25
––

Tabela B

a) zwyczajni
b) wspierający

2008
0
0
0
107
1

2009
0
0
0
107
1
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16.
Oddzia³ PTE w Opolu
1. Dzia³alnoœæ organizacyjna
– Przyjęto w okresie sprawozdawczym 1 nowego członka zwyczajnego PTE
zwiększając liczbę członków Oddziału do 78
– Z ramienia Zarządu Oddziału kol. A. Mijal oraz kol.I. Mstowska sprawowały opiekę merytoryczną nad działalnością Kół Naukowych Młodych Ekonomistów
PTE w Uniwersytecie Opolskim i Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji oraz
– Prowadzono na bieżąco internetową stronę Oddziału na której przedstawiano
najistotniejsze informacje dotyczące działalności Oddziału Opolskiego PTE

2. Dzia³alnoœæ szkoleniowa
Prowadzona jest głównie w ramach Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego PTE, spółka z.o.o. W realizacji zadań szkoleniowych Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego stale współpracuje z liczną prawie 150 osobową grupą wysokiej rangi specjalistów z różnych ośrodków naukowych Wrocławia, Opola, Łodzi i
Warszawy oraz kadrą kierowniczą ministerstw gospodarczych: Finansów, Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Skarbu Państwa. Ogółem w różnych formach
szkolenia uczestniczyło w 2009 roku ponad 1800 osób w tym w:
– Seminariach – 1385 osób
– Szkoleniach i kursach – 249 osób
– Studiach Podyplomowych z zakresu rachunkowości – 136 osób
Główną problematyką prowadzonej działalności szkoleniowej były najistotniejsze
problemy dotyczące takich zagadnień jak : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, zmiany w systemie ubezpieczeń, prawo pracy oraz nowelizacje ustaw.

3. Popularyzacja Wiedzy Ekonomicznej
W eliminacjach szkolnych XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej uczestniczyło
540 uczniów z 35 szkół. Do eliminacji okręgowych zakwalifikowano 60 uczniów z 20
szkół. Z uczestników eliminacji okręgowych do eliminacji centralnych zakwalifikowano 7 uczniów z 3 szkół.
W województwie opolskim zainteresowanie Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej utrzymuje się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych , bez tendencji wzrosto-
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wych. Główną przyczyną takiego stanu jest konkurencja ze strony Olimpiady Przedsiębiorczości organizowanej przez SGH w Warszawie.
W miesiącu maju zorganizowano spotkanie Okręgowego Komitetu OWE z laureatami XXII edycji OWE oraz ich nauczycielami. Laureatom oraz ich opiekunom przyznano nagrody ufundowane przez Zarząd Oddziału PTE.

4. Opolskie Spotkania Ekonomistów
Zarząd Oddziału kontynuował organizację seminariów otwartych pod hasłem „OPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMISTÓW”. Zorganizowano 4 seminaria w których uczestniczyło około 500 słuchaczy. Spotkania adresowane były do członków PTE ,
studentów opolskich uczelni oraz osób nie zrzeszonych – pracowników przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych, administracji.
Tematyka seminariów:
l Prof. dr hab. Janusz Tomidajewicz – „ Przemiany w kształcie Europejskiego modelu społecznego a prywatyzacja”
l Prof. zw. dr hab. Andrzej Prusek – „ Źródła skutki i możliwości wyjścia z kryzysu gospodarczego na świecie i w Polsce”
l prof. zw. dr hab. Jacek Szlachta – Dylematy przyszłej polityki regionalnej Unii
Europejskiej po roku 2013”
l prof. dr hab. Jerzy Hauser – „Polityka a kryzys gospodarczy”
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Opolu
Lp.
1

2
3
4
5

6

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria1)
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy1)
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo1)
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) .......................................................

Tabela A
2008
4
118
51
1414
20
341
4
463
–
–
–
–
–
3
150
150
–

2009
5
84
49
1385
13
249
4
480
–
–
–
–
–
3
136
136
–

Legenda. Działalność popularyzacyjno- szkoleniowa obejmuje kolejno 1.2.3.4.
* Prowadzone w ramach Zakładu Szkolenia i Doradztwa PTE
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Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Tabela B

Wyszczególnienie

2008

2009

2

2

1

Koła

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

5

Członkowie
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a) zwyczajni*)
b) wspierający

–

–

77
–

78
–

17.
Oddzia³ PTE w Poznaniu
Popularyzacja wiedzy ekonomicznej – dzia³alnoœæ statutowa
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Z naszego okręgu do III etapu XXII OWE zakwalifikowano się 5 uczniów. Na
początku czerwca 2009 w Domu Ekonomisty
zorganizowano uroczyste
podsumowanie Olimpiady w Wielkopolsce. Na spotkanie zaproszono 25 uczniów z
nauczycielami, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w regionie. Dzięki pozyskaniu
sponsorów ( PGNIG, PKN ORLEN, Grundfos Pompy Sp.., Bank PEKAO SA,) udało
się wręczyć nagrody rzeczowe i pieniężne wszystkim uczestnikom uroczystości (
uczniom i ich nauczycielom). W podsumowaniu wzięli udział również zaproszeni
goście oficjalni – przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty.
Wykład okolicznościowy nt. roli klastrów w gospodarce wygłosiła dr Marta Goetz
pracownik naukowy Instytutu Zachodniego w Poznaniu, a zastępca dyrektora
Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego zabrał głos
wygłosiwszy prelekcję nt. przyszłości energetyki jądrowej w Wielkopolsce.
XXIII Edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbywająca się pod hasłem:
„Wahania koniunktury w procesie gospodarowania” przyciągnęła w okręgu
wielkopolskim liczna rzeszę uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy wzięli
udział w zawodach szkolnych:
W pierwszym etapie było to 1572 uczniów z 86 szkół naszego regionu. Do
drugiego etapu OWE zostało zakwalifikowanych 121 uczniów Wielkopolski.
Specjalnie dla nich Prof. dr hab. Marek Ratajczak w siedzibie PTE wygłosił wykład
na temat ściśle związany z hasłem przewodnim XXIII Olimpiady.

Wyk³ady i spotkania tematyczne
W lutym 2009 PTE Oddział w Poznaniu uczestniczył w Targach Edukacyjnych
gdzie miał możność zaprezentowania swojej działalności szkoleniowej i statutowej
na odrębnym stoisku targowym. Udział w imprezie miał charakter przede wszystkim
marketingowy
W lutym 2009 w ramach szerszej akcji związanej z popularyzacją kształcenia
ustawicznego „Lifelong learning” . Odbyły się dwa wykłady otwarte dla członków
PTE i wszystkich zainteresowanych. Interesujące przedstawienie tematu dotyczące
finansów
dla „Kowalskiego” zaprezentował Dr Piotr Gawrzyał – znawca
problematyki funkcjonowania funduszy inwestycyjnych .
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W mijającym roku zorganizowano spotkania dyskusyjne i wykłady otwarte
dotyczące bardzo aktualnej problematyki zabezpieczania ryzyka walutowego w
przedsiębiorstwach tzw. problemu opcji walutowych. Spotkania poprowadził
praktyk – wieloletni dyrektor Departamentu Skarbu WBK SA i Santander Bank Tadeusz Zimny.
Innym obszarem zagadnień podjętym na spotkaniu dyskusyjnym i wykładzie dr
Marka Szczepańskiego- pracownika naukowego Politechniki Poznańskiej był temat
zakładowych programów emerytalnych – rozwiązań teoretycznych i praktycznych.
Pełny sukces odniosła zorganizowana z inicjatywy PTE w Poznaniu we
współpracy z Bankiem PEKAO SA konferencja- „ Rola kobiet w wielkopolskim
biznesie „
Ideą konferencji była wymiana doświadczeń praktycznych biznes-women
działających w różnych obszarach życia gospodarczego oraz prezentacja badań
naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu nt.
zatrudnienia i roli kobiet w gospodarce.
W nawiązaniu do problematyki koniunktury gospodarczej w grudniu 2009
Oddział PTE zorganizował we współpracy z Bankiem PEKAO SA seminarium dla
pracowników banku i członków PTE – „Krótkookresowe wahania koniunktury a
długookresowy wzrost gospodarczy”.
Podczas seminarium przedstawione zostały dwa wykłady- Prof. dr hab. Marka
Ratajczaka i Prof. dr hab. Ryszarda Barczyka.

Cz³onkowie PTE
Grono członków Stowarzyszenia w Poznaniu w 2009 powiększyło się o 18 osób.

Wydawnictwa
Podjęto decyzję o reaktywowaniu ukazywania się czasopisma PTE w Poznaniu
pod nazwą „ Przegląd Ekonomiczny”. Zakończono formalności związane z
ponowną rejestracja kwartalnika.

Dzia³alnoœæ szkoleniowa
Rok 2009 zaowocował aktywną działalnością szkoleniową . Na 49 kursach
przeszkoliliśmy 415 uczestników. Tematyka kursów cieszących się największym
powodzeniem jest niezmienna , choć udało się również zorganizować szkolenia
dotychczas nie podejmowane w poznańskim Oddziale PTE . Tematami nowo
wprowadzonych szkoleń były : Partnerstwo publiczno- prywatne, zbieg egzekucji
sądowei i administracyjnej
W 2009 roku kontynuowana była współpraca z Europejską Szkołą Kształcenia
Korespondencyjnego w zakresie weryfikacji poziomu opanowania wiedzy osób
uczących się korespondencyjnie w ESKK.
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Pozosta³a dzia³alnoœæ Oddzia³u
Zarząd PTE Oddziału w Poznaniu zalecił poszukiwania nowych obszarów
działalności. Zaowocowało to podjęciem inicjatywy utworzenia Agencji Zatrudnienia
przy PTE dedykowanej dla szeroko pojętych zawodów ekonomicznych. W 2009
zakończono przygotowania organizacyjne funkcjonowania Agencji.

Œrodki unijne
W związku z pojawieniem się możliwości szerszego aplikowania o środki unijne
w ramach PO KL, Oddział w Poznaniu podjął znaczy wysiłek organizacyjny
składając aż 7 wniosków z działań PO KL 6.1.1 , 8.1.1, 8.2.1, 8.1.2 . Choć dwa
wnioski zostały pozytywnie ocenione i dopuszczone do dofinansowania , niestety z
braku środku ostatecznie nie doszło do ich realizacji.
Zdobyte jednak w poprzedniej edycji doświadczenia w aplikowaniu o środki
posłużyły do wyciągnięcia wniosków i zmiany polityki Oddziału PTE w tym zakresie.

Kontakty z innymi instytucjami
Nawiązano współpracę z dwoma instytutami badawczymi w zakresie wspólnego
sporządzania wniosków o dofinansowanie szkoleń z EFS, oraz przeprowadzania
szkoleń dla pracowników;
- z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
- z Instytutem Ochrony Roślin
Panadto, pracownicy biura Oddziału brali czynny udział w konferencjach i
warsztatach dotyczących partnerstwa na rynku pracy organizowanych przez
Wielkopolską Izbę Budownictwa, Polską Izbę Przemysłowo-Handlową, Polską Izbę
Gospodarczą Importerów, i Eksporterów i Kooperacji. Uczestniczono tez w
spotkaniach organizowanych przez Wielkopolski Klub Kapitału.

Baza materialna funkcjonowania Oddzia³u
W 2009 podjęto i zakończono znaczną inwestycję polegającą na kapitalnym
remoncie elewacji budynku „Domu Ekonomisty”. Zmodernizowano również wystrój
dwóch sal wykładowych.
Unowocześniono szatę graficzną i wprowadzono interaktywność w
funkcjonowaniu strony internetowej PTE Oddział w Poznaniu.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Poznaniu
Lp.
1

2
3
4
5

6

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2008

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................................

0
2
200
27
296
4
180
3
2000
0

1
90
1
100
49
415
6
250
0
0

0
0

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2009

0
0

Tabela B

Wyszczególnienie

2007

2008

1

Koła

4

1

2

Kluby

0

0

3

Rady Koordynacyjne

0

0

4

Inne

0

0

5

Członkowie

205
4

208
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a) zwyczajni
b) wspierający

18.
Oddzia³ PTE w Rzeszowie
1. Stan organizacyjny Oddzia³u
Stan organizacyjny Oddziału na dzień 31.12.2009 ilustruje poniższe zestawienie:
Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2008
Przyjęto w okresie sprawozdawczym
Skreślono
Stan na dzień 31.12.2009

Członkowie
Zwyczajni

136
–
31
134

Członkowie
Wspierający

8
–
1
7

Koła

8
–
1
7

Kluby

Rady
Koordyn.

–
–
–
–

1
–
9
1

Z powyższej tabeli wynika, że ilość członków zwyczajnych Towarzystwa jest na
tym samym poziomie.
Liczba członków wspierających także uległa zmniejszeniu. Zlikwidowano 1 koło
PTE ,natomiast członkowie pragnący pozostać w dalszym ciągu naszymi członkami
zostali włączeni do Koła przy Oddziale Wojewódzkim PTE.

2. Popularyzacja Wiedzy Ekonomicznej, praca z m³odzie¿¹.
Główną formą popularyzowania wiedzy ekonomicznej jest organizowanie od
wielu lat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
W roku 2009 zakończona została XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Wzięło
w niej udział 475 uczniów z 43 szkół ponadpodstawowych województwa
podkarpackiego.
Do zawodów okręgowych zakwalifikowano 48 uczniów z 17 szkół.
W zawodach centralnych wzięło udział 2 uczniów z
IV Liceum
Ogólnokształcącego w Rzeszowie.
Laureatem zawodów centralnych został:
Sławomir Gdyk już po raz drugi. Jest to pierwszy przypadek w Olimpiadzie w
terenu woj. podkarpackiego, że ten sam uczeń został laureatem zawodów
centralnych.
W kwietniu 2009 odbyło się uroczyste podsumowanie XXII Olimpiady. Spotkanie
prowadził Pan dr Karol Wąsowicz - Prezes Zarządu OW PTE. Wśród gości byli:
Sekretarz Zarządu dr Krystyna Leśniak – Moczuk, oraz Przewodnicząca Komitetu
Okręgowego OWE dr Krystyna Sieniawska, a także nauczyciele przygotowujące
młodzież.
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Nagrody dla uczniów i nauczycieli ufundowali : Prezydent Miasta Rzeszowa,
Urząd Marszałkowski woj. podkarpackiego, Wyższa Szkoła Zarządzania w
Rzeszowie. Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc przesłał list
gratulacyjny.
Laureaci i finaliści zawodów okręgowych oraz centralnych podzielili się swoim
doświadczeniem oraz sukcesami.
Spotkanie połączone było z wręczeniem okolicznościowych upominków.
Upłynęło w miłej atmosferze.
W miesiącu sierpniu 2009 Oddział PTE przystąpił do organizowania kolejnej XXIII
Olimpiady przebiegającej pod hasłem „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki ”.
W zawodach szkolnych udział wzięło 398 uczniów z 42 szkół województwa
podkarpackiego . Nastąpiło zmniejszenie się liczby uczniów o 77
W miesiącu grudniu br. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie i we
współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym zorganizowano sesję
popularnonaukową młodego ekonomisty . Tematem sesji było hasło Olimpiady.
Prelegentami byli:
– prof. dr hab., Leszek Woźniak - Prorektor ds. Kształcenia Politechniki
Rzeszowskiej,
– dr Krzysztof Kaszuba – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie,
– dr Marek Cierpiał – Wolan – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,
– dr Adam Góral – Prezes Zarządu Asecco Poland S.A.
W sesji wzięły udział dr Krystyna Sieniawska – Przewodnicząca Komitetu
Okręgowego OWE oraz Danuta Szukała - Sekretarz OWE , a także uczniowie
zakwalifikowani do zawodów okręgowych XXIII
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z woj. podkarpackiego wraz ze swoimi
opiekunami.

3. Dzia³alnoœæ szkoleniowa.
Rok 2009 był dla działalności szkoleniowej Oddziału okresem trudnym.
Zwiększająca się na rynku szkoleniowym konkurencja
nie spowodowała
zmniejszenie ilości szkoleń, a nawet jej niewielki wzrost.
Oddział wychodził z nowymi tematami szkoleniowymi, prowadził również szeroką
akcję informacyjną przez własną stronę internetową, ogłoszenia reklamowe w
autobusach MPK i PKS oraz w witrynach przestankowych MPK na terenie woj.
podkarpackiego, a także wysyłając oferty do firm drogą elektroniczną. W I kwartale
2009r. braliśmy udział w przetargach na szkolenia z zakresu księgowości w PUP w
Rzeszowie, niestety nie otrzymaliśmy zlecenia.
W miesiącu VI – VII 2009 nasz Oddział przystąpił do przetargu na szkolenie z
zakresu „Samodzielny księgowy od podstaw” w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Przemyślu i otrzymał zlecenie.
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Liczba przeprowadzonych szkoleń i ich tematykę ilustruje poniższe zestawienie
Lp. Tematyka szkolenia

Ilość
kursów

Ilość
słuchaczy

Samodzielny księgowy

3

57

2.

Kasjer walutowo-złotowy

6

71

3.

Kadry, płace, ZUS

1

10

KURSY:
1.

4.

Kurs z matematyki dla maturzystów

1

10

Razem:

11

148

sprawozdania finansowego za 2008 r.

1

10

2.

Prawo zamówień publicznych

1

28

3.

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego
wg obowiązujących przepisów

2

22

Podatek VAT – nowelizacja

1

15

5.

Podatek akcyzowy

1

19

6.

Bilans 2008

1

19

7.

Zasady wynagradzania pracowników obsługi finansowej szkół

1

23

8.

Gospodarka finansowa i rachunkowość jednostek oświatowych

1

36

9.

Kasjer złotowy

1

10

Razem

10

182

Ogółem przeszkolonych

21

330

KURSOKONFERENCJE
1.

4.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie

4. Praca Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego PTE i jego Prezydium.
W roku 2009 odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Oddziału PTE.
Poświęcone były głównie sprawom wynikających z obowiązków statutowych
oraz sprawom bieżącym i sytuacji finansowej Oddziału.
Na grudniowym posiedzeniu Zarządu Oddziału odbył się odczyt Pana
dr Eugeniusza Moczuka nt. „Bezpieczeństwo publiczne w społeczności lokalnej”
z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Spotkał się z duży zainteresowaniem.
W seminarium we Vlotho w miesiącu sierpniu 2009r. uczestniczył Pan dr Marek
Mróz rekomendowany przez nasz Oddział.
Pani dr Krystyna Leśniak-Moczuk - Sekretarz Zarządu OW PTE oraz Pani dr
Krystyna Sieniawska - Przewodnicząca Komitetu Okręgowego OWE i Członek
Zarządu PTE uczestniczyły w konferencjach
organizowanych przez Zarząd
Krajowy PTE.
Dużo uwagi poświęcono również analizie wyników finansowych i działalności
szkoleniowej Oddziału oraz wysuwano wnioski zmierzające do jej poprawy.

5. Dzia³alnoœæ Regionalnej Rady Koordynacyjnej Kó³ PTE
161

Sprawozdania z działalności Oddziałów PTE w 2009 roku

w Przemyœlu.
Rada odbywała swoje posiedzenia zgodnie z przyjętym planem.
Na posiedzeniach analizowano sytuację w poszczególnych Kołach PTE,
zastanawiano się nad działaniem w zakresie przyjmowania nowych członków.
Szczególnie dużo uwagi poświęcono kołom szkolnym w regionie przemyskim,
następuję ciągłe ich reorganizacja. Istnieje 3 koła
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Rzeszowie
Lp.
1

2
3
4
5

6

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2008

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................................

–
–
–
–
18
281
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2009
–
–
–
–
21
330
2
50
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tabela B

Wyszczególnienie

2008

2009

1

Koła

8

7

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

1

1

4

Inne

5

Członkowie
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a) zwyczajni
b) wspierający

–

–

136
8

134
7

19.
Oddzia³ PTE w Szczecinie
W roku 2009 działalność merytoryczna Oddziału Wojewódzkiego PTE w Szczecinie
prowadzona była zgodnie z celami określonymi w statucie, a mianowicie:

1. Dzia³alnoœæ szkoleniowo-kszta³ceniowa
a) W okresie sprawozdawczym prowadzono kształcenie młodzieży i dorosłych
w Wyższej Szkole Zawodowej „Oeconomicus” PTE na kierunku „ekonomia”
w specjalnościach:
l gospodarka nieruchomościami,
l gospodarka turystyczna i hotelarstwo,
l organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz na kierunku „pedagogika” w specjalnościach:
l pedagogika resocjalizacyjna – profilaktyka społeczna,
l pedagogika społeczna – praca socjalna.
W 2009 roku w Wyższej Szkole Zawodowej „Oeconomicus” PTE kształciło się:
– na studiach stacjonarnych - 23 studentów,
– na studiach niestacjonarnych - 191 studentów.
Wypromowaliśmy w roku 2009:
– na studiach stacjonarnych – 21 absolwentów,
– na studiach niestacjonarnych – 48 absolwentów.
Prowadzone są również studia podyplomowe z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny
pracy”, „Pedagogiki ogólnej i szkolnej” oraz „Pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej”.
Na studiach podyplomowych w 2009 r. kształciło się ogółem 186 słuchaczy.
Przeprowadzono również „Kurs przygotowania dydaktycznego z zakresu BHP”,
w którym wzięło udział 99 osób oraz kurs na „Licencję pracowników ochrony I i II
stopnia, w którym uczestniczyło 36 osób.
b) Konferencje i seminaria
W 2009 r. Oddział PTE był współorganizatorem następujących konferencji naukowych:
1. Transport i motoryzacja w regionie w dobie kryzysu
2. Rynki przesyłu i przetwarzania informacji. Stan obecny i perspektywy rozwoju
Poczta Polska-telekomunikacja
3. Mikrofirma 2009 – uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw
4. Marketing przyszłości- trendy, strategie i instrumenty
5. Promocja i upowszechnianie ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze
ekonomii społecznej.
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c) Odczyty i prelekcje
W ramach cyklu spotkań z ekonomistami odbyły się 2 wykłady:
l wykład prof. zw. dr hab. Bogusława Liberadzkiego nt. „Transport i
motoryzacja w unijnym planie odbudowy gospodarczej”,
l wykład prof. zw. dr hab. Tadeusza Kowalika nt. „Polskie transformacje”
połączony z prezentacją sytuacji w Stoczni Szczecińskiej przez Zarząd
Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A.

2. Ekspertyzy.
W ramach prowadzonej działalności eksperckiej w roku 2009 przeprowadzono 1
ekspertyzę dla Elmontex, która obejmowała wykonanie pomiarów natężenia ruchu.
Oddział wspólnie z Gminą Kamień Pomorski realizował projekt „Partnerstwo
lokalne na rzecz rozwoju społecznego i aktywnej integracji” w ramach Programu
Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej.

3. Propagowanie wiedzy ekonomicznej.
W roku 2009 Oddział był współorganizatorem:
l XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla województwa zachodniopomorskiego. W olimpiadzie, w regionie zachodniopomorskim, wzięło udział 555
uczniów z 40 szkół. Do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 56 uczniów.
l kolejnej XVI edycji Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej (pod
patronatem Kuratorium Oświaty, Przewodniczącego Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Honorowym Mecenatem Prezydenta Miasta
Szczecin) dla gimnazjów miasta Szczecina i regionu szczecińskiego. Ogólna
liczba uczestników wyniosła 48 uczniów z 10 szkół. Olimpiada uzyskała
dofinansowanie ze środków Narodowego Banku Polskiego

4. Dzia³alnoœæ wydawnicza.
W 2009 roku Oddział Wojewódzki PTE wydał 5 pozycji książkowych o łącznym
nakładzie 1.280 egzemplarzy, są to:
1. Standardy usług świadczonych przez Klub Integracji Społecznej w Kamieniu
Pomorskim, Maciejewicz Halina, Korycki Alfred, Mazurowska Beata, 250 egz.,
2. Budowa lokalnych partnerstw na rzecz integracji społecznej, Babis Henryk,
Dadańska Katarzyna, Jaźwiński Ireneusz, Kaźmierczak Agnieszka, Korycki
Alfred, Maciejewicz Halina, Predko Waldemar, 400 egz.,
3. Materiały pokonferencyjne konferencji pt. Promocja i upowszechnianie ekonomii
społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, red. Babis Henryk, 250 egz.,
4. Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym
uwzględnieniem Euroregionu Pomerania, praca zbiorowa red. Babis Henryk,
egz.80,
5. Moje ulubione aforyzmy- nie tylko ekonomiczne, Grzywacz Waldemar, 300 egz.
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5. Dzia³alnoœæ w³adz Oddzia³u.
W 2009 roku odbyły się trzy posiedzenia Zarządu.
Kluczową działalnością władz Oddziału była realizacja partnerskiego projektu
unijnego wraz z Gminą Kamień Pomorski - „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju
społecznego i aktywnej integracji”.
Działania Zarządu koncentrowały się również na zadaniach związanych z
funkcjonowaniem WSZ „Oeconomicus” .
6. Liczba członków na dzień 31 grudnia
zwyczajnych.

2009 r. wynosi

42 członków

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Szczecinie
Lp.
1

2
3
4
5

6

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2008

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................................

4
284
–
–
1
53
–
–
2
620
10
24
6
1
419
145

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2009
4
435
–
–
3
135
2
80
5
1280
11
33
1
1
193
176

Tabela B

Wyszczególnienie

2008

2009

1

Koła

3

3

2

Kluby

0

0

3

Rady Koordynacyjne

0

0

4

Inne

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

1

1

33
6

42
0
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20.
Oddzia³ PTE w Toruniu
W okresie sprawozdawczym działalność oddziału była kierowana przez zarząd w
składzie:
1. dr Adam P. Balcerzak – Prezes Zarządu,
2. mgr Magdalena Kuczmarska,
3. dr Michał Moszyński – Wice Prezes Zarządu,
4. dr hab. Barbara Polszakiewicz, prof. UMK,
5. dr Iwona Salejko-Szyszczak – Skarbnik Oddziału,
6. mgr Roman Wróblewski,
7. mgr Andrzej Ziółkowski.
Działalność Oddziału sprowadzała się do następujących działań:
I. realizacji celów statutowych koncentrujących się na popularyzacji wiedzy ekonomicznej;
II. działalności organizacyjnej Oddziału;
III. gospodarowaniu zasobami „Domu Ekonomisty”.

I. Dzia³alnoœæ statutowa
W okresie sprawozdawczym działalność statutowa koncentrowała się na popularyzacji wiedzy ekonomicznej w środowisku studentów oraz wspierania rozwoju młodych ekonomistów uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, jak również doktorantów z innych ośrodków akademickich oraz organizacji konferencji naukowych. Ponadto Oddział uczestniczył w organizacji szkoleń adresowanych do praktyków życia gospodarczego. Bardzo
ważnym polem działań statutowych był także rozwój działalności wydawniczej Oddziału.

Popularyzacja wiedzy ekonomicznej
Działania w tym zakresie były realizowane przez członków Koła Uczelnianego
przy WNEiZ UMK.
W ramach inicjatywy „Spotkań z praktykami” odbył się cykl siedmiu wykładów
pod zbiorczym tytułem „Mobilny pracownik na elastycznym rynku pracy”. W ramach
tej inicjatywy odbyły się następujące wykłady:
l 3 marca – dr Michał Moszyński, Przemiany współczesnego rynku pracy,
l 10 marca – dr Michał Moszyński, Elastyczne formy zatrudnienia,
l 17 marca – mgr Anna Kostrzewska (firma Hudson), Absolwent na rynku pracy
1: Jak rynek będzie patrzył na kandydata?
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l

24 marca – mgr Agnieszka Szymańska (Biuro Karier UMK), Absolwent na rynku pracy 2: Absolwenci WNEiZ na rynku pracy,
l 7 kwietnia – mgr Joanna Goljat-Jankowska (Doradca EURES), mgr Wojciech
Janisiewicz (Doradca WUP), Usługi europejskich służb zatrudnienia,
l 12 maja – mgr Anna Lewandowska (firma Hudson), Absolwent na rynku pracy 3: Jak kandydat powinien patrzeć na swoją drogę zawodową?
l 2 czerwca – Olga Spitulska (firma Hudson) Autoprezentacja na poszczególnych etapach procesu rekrutacji.
W omawianym okresie sprawozdawczym odbywały się seminaria studenckie, w
czasie których wygłoszone zostały następujące referaty:
l 1 czerwca – seminarium zatytułowane Strefa Euro – konsekwencje przystąpienia do unii walutowej, wygłoszone odczyty:
a. mgr Ilona Pietryka, Harmonizacja instrumentów Narodowego Banku Polskiego
ze standardami Eurosystemu – rezerwa obowiązkowa i operacje kredytowodepozytowe,
b. mgr Maciej Ryczkowski, Znaczenie przystąpienia do strefy euro dla intensyfikacji wymiany handlowej.
l 1 grudnia – seminarium zatytułowane Polska a strefa euro – co się stanie z naszą polityką fiskalną?, wygłoszony odczyt: Kornelia Gierczyńska, Jak skuteczne są automatyczne stabilizatory koniunktury? – determinanty efektywności
pasywnej polityki fiskalnej w wybranych gospodarkach.
W dniu 16 grudnia odbyło się seminarium okolicznościowe związane z pięćdziesiątą rocznicą istnienia Oddziału, w ramach którego prodziekan WNEiZ UMK ds.
Rozwoju i Współpracy z Zagranicą, dr Jerzy Boehlke, wygłosił wykład pt. Kilka refleksji na temat raportu rządu RP Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Ponadto odbyły się dwie prezentacje monografii autorstwa członków Oddziału:
1) Dr Michał Moszyński zaprezentował księgę jubileuszową pt. Aktywność regulacyjna państwa a potencjał rozwojowy gospodarki wydanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu.
2) Dr Ewa Zysnarska zaprezentowała monografię dra hab. Mirosława Bochenka
pt. Wł. M. Zawadzki i jego dzieło, PTE, Warszawa 2009.

Organizacja konferencji naukowych
W dniach 20-21 listopada przy współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK oraz Brno University of Technology Oddział zorganizował międzynarodową konferencję zatytułowaną Contemporary Issues in Economy. Patronat nad tą konferencją objął Dziekan WNEiZ UMK prof. Józef Stawicki oraz Instytut Wiedzy i Innowacji
w Warszawie. W konferencji wzięło udział 120 uczestników z czołowych polskich ośrodków akademickich oraz z następujących uczelni zagranicznych: Republika Czeska:
Brno University of Technology, Masaryk University; Niemcy: Hochschule für Technik und
Wirtschaft Berlin; Grecja: University of Piraeus; Włochy: University of Bologna; Łotwa: BA
School of Business and Finance; Hiszpania: Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas Universidad de Guadalajara, Universidad Pablo de Olavide.
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Po konferencji planowane jest wydanie jednej monografii w języku polskim oraz
dwóch monografii w języku angielskim, których realizacja jest planowana na połowę 2010 r.:
l Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy,
l Policies for Improving Growth Potential of Economy,
l Enterprise in Highly Competitive Environment: International Perspective.
Wybrane artykuły przygotowane przez uczestników konferencji zostaną także wydane w kolejnych dwóch numerach półrocznika „Equilibirum”, wydawanego na
WNEiZ UMK w Toruniu, zaplanowanych na 2010 rok.

Seminaria i szkolenia dla praktyków ¿ycia gospodarczego
W wyniku współpracy firmy Investin sp. z o.o. oraz Oddziału odbyły się seminaria finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka:
l 4 listopada: dwa seminaria prowadzone przez dr. Haim L. Levy, eksperta ds.
własności intelektualnej oraz Władysława Halbersztadta, doradcę rynku NewConnect pt. Finansowanie Projektów Hi-Tech oraz Od wynalazku do biznesu –
praktyczne aspekty wykorzystania własności intelektualnej.
l 9 grudnia: dwa seminaria prowadzone przez Piotra Waglowskiego, eksperta
ds. własności intelektualnej, Władysława Halbersztadta oraz Ireneusza Słomka – eksperta ds. patentów pt. Prawo autorskie i tajemnica przedsiębiorstwa oraz Prawo patentowe. Co jest, a co nie jest wynalazkiem?

Dzia³alnoœæ wydawnicza Oddzia³u
W okresie sprawozdawczym Oddział zintensyfikował aktywność wydawniczą.
Przy współpracy z Wydawnictwem Adam Marszałek oraz Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zostały opublikowane następujące pozycje:
l Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska (red.), Przedsiębiorstwo w warunkach
globalnej konkurencji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009;
l Adam P. Balcerzak (red.), Infrastruktura jako czynnik rozwoju gospodarczego,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009;
l Adam P. Balcerzak (red.), Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009;
l Adam P. Balcerzak, Państwo w realiach „nowej gospodarki”. Podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2009;
l Adam P. Balcerzak, Jerzy Boehlke, Elżbieta Rogalska (ed.), Contemporary Issues in Economy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009;
Szczególnie ważnym osiągnięciem Oddziału było także rozpoczęcie w pełni samodzielnej działalności wydawniczej, w ramach której została opublikowana mono-
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grafia upamiętniająca pięćdziesiątą rocznicę istnienia Oddziału:
l Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński (red.), Aktywność regulacyjna państwa
a potencjał rozwojowy gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2009.

II. Dzia³alnoœæ organizacyjna
Zgodnie z zaleceniem Komisji Rewizyjnej wykonany został przegląd stanu członkowskiego Oddziału oraz oceniono aktywność poszczególnych Kół, po czym Zarząd Oddziału podjął kroki mające na celu aktywizację nieaktywnych członków oraz
ich zachęcenie do wywiązywania się z obowiązków statutowych. Mimo tych działań
część członków w dalszym ciągu nie wywiązała się z obowiązku wniesienia składek
członkowskich za okres dwóch lat 2007-2008, w związku z czym podęto decyzję o
ich wykluczeniu z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Toruniu. W
konsekwencji ze względu na brak członków była konieczna likwidacja trzech kół Oddziału. Zlikwidowane zostały:
1. Koło Miejskie w Toruniu;
2. Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Brodnicy;
3. Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu; ,
W rezultacie przeprowadzonej reorganizacji Oddziału oraz w wyniku pozyskania
nowych członków według stanu na 31 grudnia 2009 r. Oddział PTE w Toruniu liczył
2 koła, w których było razem zrzeszone:
1. Koło Uczelniane przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK – 46
członków;
2. Koło przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Toruniu – 5 członków;
Członkowie wspierający działalność Towarzystwa w 2007 to:
1. Koncern Energetyczny Energia S.A.,
2. Agrohanza Toruń,
3. CCP Pacyfik,
4. Geofizyka Toruń S.A.
Praca Oddziału od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku kierowana była przez jego
statutowe władze Zarząd oraz Prezydium. W okresie sprawozdawczym odbyły się
trzy posiedzenia Zarządu: 13 stycznia, 12 marca oraz 28 października.

III. Gospodarowanie zasobami „Domu Ekonomisty”
W okresie sprawozdawczym dzięki przeprowadzonym działaniom remontowym
poszerzono wynajmowaną powierzchnię Domu Ekonomisty o kolejne dwa biura. Obydwa biura mimo trudności rynkowych udało się wynająć. Przeprowadzony został
remont generalny w ? powierzchni biurowej na pierwszym i drugim piętrze budynku
oraz zakupione zostały materiały budowlane niezbędne do przeprowadzenia generalnego remontu łazienki.
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Obecnie Oddział generuje nadwyżki finansowe. Środki pozyskiwane z wynajmu
powierzchni biurowej w najbliższym roku pozwolą na przeprowadzenie dalszych remontów w budynku „Domu Ekonomisty”, także przychody związane z działalnością
statutową pozwolą na jej dalszą intensyfikację.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Toruniu
Lp.
1

2
3
4
5

6

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2008

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................................

1
1
87
120
2
3
57 po ok. 30
–
4
–po ok. 20
–
7
–po ok. 120
2
6
300
300
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2009

Tabela B
2008

2009

1

Koła

5

2

2

Kluby

–

–

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

–

–

5

Członkowie

85
4

57
4
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Wyszczególnienie

a) zwyczajni
b) wspierający

21.
Oddzia³ PTE w Wa³brzychu
W£ADZE ODDZIA£U:
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr

Tadeusz Choczaj
Bolesława Czajęcka
Ewa Pabis
Wanda Wojcieszak
inż. Irena Tumidalska
Adam Janusz
Eugeniusz Janusz

-

Prezes
V-ce Prezes
Sekretarz
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:
mgr Henryk Czekała
Ewa Figura-Kłos
Irena Żyżyńska

- Przewodniczący
- Członek
- Członek

DZIA£ALNOŒÆ W£ADZ ODDZIA£U:
Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wyłonił Prezydium w składzie:
Prezes, V-ce Prezes, Sekretarz. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10
posiedzeń Zarządu – po dwa spotkania każdego roku. Podstawowym celem władz
Oddziału było prowadzenie działalności statutowej, na którą przeznaczana była
nadwyżka finansowa. Zarząd Oddziału w mijającej kadencji zajmował się uchwalaniem
corocznych planów działalności statutowej, finansowej, zatwierdzaniem bilansów, a
także sprawował piecze nad pracami biura ZO. Komisja Rewizyjna odbyła 5 spotkań
w okresie sprawozdawczym. Zebrania Komisji Rewizyjnej sprowadzały się do
kontroli i zatwierdzaniu bilansu rocznego oraz planowaniu wydatków.

DZIA£ALNOŒÆ SZKOLENIOWA ODDZIA£U W LATACH 2005 -2009
W mijającej kadencji działalność Oddziału skupiła się głównie na rozwijaniu i
prowadzeniu szkoleń z różnych dziedzin życia gospodarczego, mających na celu
upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz podnoszeniu kwalifikacji ekonomistów.
Mijająca kadencja Oddziału to lata zrównoważonego rozwoju samodzielnego Oddziału.
Plan Oddziału na poszczególne lata zakładał kontynuację działalnosci szkoleniowej w
oparciu o koncepcję wypracowaną w latach poprzednich tj:
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1. współpraca z wykładowcami-praktykami,
2. koncentrowanie się na sprawdzonej tematyce i własnym terenie,
3. wysyłka ofert w oparciu o sprawdzone adresy faxy/maile
i był to podstawowy sposób popularyzowania wiedzy ekonomicznej oraz
pozyskiwania funduszy na funkcjonowanie Oddziału.
W wyniku przeprowadzonej akcji ofertowej skierowanej do firm na temat
zainteresowania poszczególnymi kierunkami szkoleń – Oddział PTE uznał, że rynek
lokalny zainteresowany był krótkimi i tanimi szkoleniami w postaci 1-2 dniowych
seminariów dot: wąskiej, skonkretyzowanej problematyki. Dlatego też Oddział PTE
w Wałbrzychu wybrał właśnie tę formę szkoleń.
Lata 2005-2009 były to trudne lata, ponieważ na rynku lokalnym istniała duża
konkurencja, obserwowana była przewaga podaży ofert jednostek zajmujących się
działalnością szkoleniową w stosunku do zapotrzebowania na te usługi i to
powodowało konieczność obniżania cen, bądź utrzymywania na takim samym
poziomie jak w latach ubiegłych, co w konsekwencji powodowało zmniejszenie
efektów ekonomicznych od zaplanowanych.
Mimo wielu trudności z naborem uczestników oraz brakiem funduszy
pomocowych z UE – Oddział w Wałbrzychu w minionej kadencji minione lata uznał
za korzystne, ponieważ przez cały ten czas zachowana była płynność finansowa i
Oddział samodzielnie działał i kończy kadencję dodatnim wynikiem finansowym.
Działalność szkoleniowa była głównym źródłem dochodów Oddziału i dzięki niej
można było utrzymać biuro PTE, ponieważ nasz Oddział wydzierżawiał i nadal
wynajmuje pomieszczenia biurowe.
Działalność edukacyjna realizowana przez Oddział w mijającej kadencji dotyczyła
tematów:
l zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych,
l podatku dochodowego od osób fizycznych,
l podatku dochodowego od osób prawnych,
l podatek VAT, kontrola finansowa
l akcja Bilans w poszczególnych latach, rachunkowość budżetowa,
l kodeks pracy, program płatnika i elektronicznego przetwarzania danych,
l zmiany w Ustawie o rachunkowości, porównanie do MSR
l zasady sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych w instytucjach
kultury.
Liczbę szkoleń oraz liczbę uczestników w okresie kadencji przedstawia poniższa tabela:
LATA
2005
2006
2007
2008
2009
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LICZBA SZKOLEŃ
26
25
29
27
25

LICZBA UCZESTNIKÓW
705
686
780
820
720

Oddział w Wałbrzychu

DZIA£ALNOŒÆ STATUTOWA W LATACH 2005 – 2009
W mijającej kadencji Oddział PTE w Wałbrzychu całą działalność statutową
pokrywał ze środków osiągniętych dzięki organizowaniu szkoleń.
W strukturze organizacyjnej Oddziału brak było członków wspierających, a
aktualny stan członków fizycznych na koniec 2009 r. wynosił 24 osoby i pozostał na
poziomie poprzedniego roku. Mimo usilnych starań dot: zwiększenia liczby
członków, widmo pogarszającej się sytuacji ekonomicznej zakładów oraz dużego
bezrobocia – dla osób z zewnątrz nie stanowiło bodźca do włączenia się w poczet
członków naszego Towarzystwa.
W związku z tym, że nie wzrastała liczba członków fizycznych przy Oddziale i brak
było członków wspierających – Oddział nasz nie mógł rozwinąć działalności
statutowej tak jak sobie zakładał w planach (tzn. organizacja bezpłatnych
konferencji, odczytów itp.)bo to spowodowałoby zwiększenie kosztów i utratę
płynności finansowej.
W związku z tym Oddział skupiał się i zamierza w przyszłości kłaść główny nacisk
na działalność szkoleniową, która przynosi zyski i pozwala na utrzymanie się
Oddziału.
W ramach działalności statutowej Oddział przez okres 5-letniej kadencji
przeszkolił 63 osoby bezpłatnie a dla 46 osób zastosował bonifikatę.
W ten sposób Oddział próbował pomóc indywidualnym członkom PTE w W-chu
będącym w trudnej sytuacji finansowej. Upust za szkolenia obejmował również
wybrane firmy /stałych klientów szkoleń/, które znalazły się w złej kondycji
finansowej.
Ponadto nasze Towarzystwo Ekonomiczne w Wałbrzychu było pośrednikiem
między uczestnikami szkoleń a wykładowcami w wyjaśnianiu problemów, trudnych
zagadnień, doprowadzając do konsultacji zainteresowanych.

INNE FORMY DZIA£ALNOŒCI:
W mijającej kadencji Oddział PTE nadal kontynuował współpracę z instytucjami,
władzami samorządowymi a dotyczyło to m.in. ZUSu, wyższych uczelni, UM przy
angażowaniu wykładowców na szkolenia, jak również najmie pracowni
komputerowych na warsztaty szkoleniowe.
Nawiązana współpraca z w/w organami i profesjonalna kadra wykładowców,
przyczyniła się do wysokiej jakości prowadzonych szkoleń.
Motto naszego Oddziału brzmiało: ‘’ Produkty i usługi są wszędzie podobne,
fachowością można się wyróżnić”.
Oddział PTE nie prowadził działalności wydawniczej oraz nie był organizatorem
studiów, lecz wydawane były przez poszczególne lata materiały szkoleniowe
opracowane przez wykładowców, które były powielane, bindowane, oprawiane i
wydawane uczestnikom.
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Informacja o przychodach, kosztach i wyniku finansowym w latach 2005–2009
Lp. Wyszczególnienie
1. Przychody ogółem:
w tym:
a) działalność
szkoleniowa
b) działalność
wydawnicza
c) ekspertyzy
i doradztwo
d) czynsze
i dzierżawy
e) inne
2. Koszty ogółem
3. Wynik finansowy
netto

2005

2006

2007

2008

2009

174.942,74

173.913,78

201.281,68

219.899,67

188.193,01

171.925,00

173.396,00

201.056,00

219.586,00

188.045,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.017,74
118.952,36

517,78
119.708,69

225,68
134.566,57

313,67
131.084,57

148,01
105.063,64

55.990,38

54.205,09

66.715,11

88.815,10

83.129,37

Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Wałbrzychu
Lp.
1

2
3
4
5

6

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje
a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................................

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.
1
2
3
4
5
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Wyszczególnienie
Koła
Kluby
Rady Koordynacyjne
Inne
Członkowie

2008
–
–
27
820

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2009
–
–
24
690
1
30
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Tabela B

a) zwyczajni
b) wspierający

2007
–
–
–
–
24
–

2008
–
–
–
–
24

22.
Oddzia³ PTE w Warszawie
Wstêp
Specyfika ocenianego w tym Sprawozdaniu roku 2009 w działalności Oddziału
Warszawskiego PTE wynikała w znacznym stopniu z faktu, iż był to rok zamykający
kończącą się, nieco przedłużoną kadencję Zarządu Oddziału w latach 2005 - 2010.
Nie ulega wątpliwości, że rok ten był z całą pewnością bardzo trudny dla naszej Organizacji. Jednak mimo istotnych problemów, z jakimi nasz Oddział borykał się w
ciągu paru ostatnich lat przede wszystkim na skutek braku odpowiedniego pomieszczenia w Domu Ekonomisty oraz z reguły zbyt skromnych środków finansowych,
staraliśmy się w miarę swych ograniczonych możliwości wypełniać nasze najważniejsze obowiązki statutowe także i w tym okresie. Odbywały się więc w miarę regularnie zebrania Zarządu Oddziału oraz jego Rady Naukowej. Ponadto dwukrotnie w
ciągu roku zorganizowane zostały spotkania dla wszystkich Członków Oddziału, dotyczące najważniejszych bieżących problemów gospodarczych zarówno kraju, jak
też i świata.
Podkreślić należy, że mimo wspomnianych trudności, przez cały czas kontynuowana była ważna misja Oddziału Warszawskiego PTE, polegająca na wnikliwym analizowaniu różnorodnych aspektów polityki regionalnej, prowadzonej w naszym
kraju. Na tym tle wysuwane były różne sugestie oraz w miarę możliwości podejmowane też działania służące poszukiwaniu nowych rozwiązań w tym zakresie. Tak jak
i w poprzednich latach, nasza aktywność w tym obszarze polegała w głównej mierze na nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z centralnymi ośrodkami miejskimi
poszczególnych podregionów Mazowsza. Ta nasza działalność zaowocowała w minionym roku m. in. zorganizowaniem w Ciechanowie, wspólnie z Wyższą Szkołą
Menedżerską w Warszawie, bardzo udanej konferencja naukowej nt. Uwarunkowania i kierunki rozwoju ziemi ciechanowskiej. Nawiązane zostały również kontakty z
Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Siedlcach. Prowadziło też swoją działalność (choć może w nieco skromniejszym niż dotychczas zakresie) nasze Koło Terenowe w Białej Podlaskiej, stanowiące wyraz oddziaływania OW PTE także i na region lubelski.
Podobnie, jak i w minionych latach, ważną pozycję w działalności Oddziału zajmowała problematyka upowszechniania wiedzy oraz prawidłowej postawy w społeczeństwie wobec zagadnień ekonomicznych, zwłaszcza wśród młodzieży. Realizacji tego bardzo istotnego dla PTE zadania, służyło m. in. organizowanie i prowadzenie na skalę naszego regionu mazowieckiego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Istotnym elementem wspierania tej działalności, skierowanej do szkół średnich wo-
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jewództwa mazowieckiego, był funkcjonujący od wielu lat z dużym powodzeniem
przy Oddziale Warszawskim Klub Nauczyciela Ekonomisty.
Z tym większym żalem należy odnotować fakt, że począwszy od drugiego półrocza 2009 r. Oddział Warszawski PTE musiał zaprzestać swoją działalność w zakresie prowadzenia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Główną przyczynę tego
stanu rzeczy stanowiły wspomniane już tu trudności lokalowe Oddziału, a także
problemy kadrowe, wynikające przede wszystkim z braku odpowiedniej współpracy z Zarządem Krajowym PTE w tym zakresie. W związku z powyższym, musiał zakończyć swoją działalność także i Klub Nauczyciela Ekonomisty przy naszym Oddziale.
Przedkładając w imieniu Zarządu i Rady Naukowej Oddziału Warszawskiego PTE
niniejsze Sprawozdanie ogółowi Członków naszego Oddziału mamy nadzieję, że
dyskusja nad tym dokumentem będzie stanowić punkt wyjścia do wyciągnięcia odpowiednich wniosków, wytyczających dalsze kierunki funkcjonowania naszego Oddziału.

I. Konferencje
W okresie sprawozdawczym odbyła się jedna konferencja naukowa nt. Uwarunkowania i kierunki rozwoju ziemi ciechanowskiej. Obrady konferencji odbyły się w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Organizatorami jej byli Oddział
Warszawskie PTE oraz Wydział Zarządzania w Ciechanowie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Patronat honorowy nad konferencją objął Pan Waldemar
Wardziński, prezydent miasta Ciechanowa.
Na konferencję przygotowano następujące referaty (w nawiasach – autorzy):
– Charakterystyka ziemi ciechanowskiej – Ciechanów jako ośrodek akademicki na
Mazowszu (Aleksander Kociszewski),
– Idea zrównoważonego rozwoju a problemy subregionu płocko-ciechanowskiego (Roman Lusawa),
– Perspektywy rozwoju ziemi ciechanowskiej w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Jerzy Małkowski),
– Układ bipolarny w podregionie płocko-ciechanowskim (Hanna GodlewskaMajkowska),
– Wykorzystanie funduszy unijnych w podregionie płocko-ciechanowskim w latach
2004-2006 (Mirosław Przygoda, Jan Śliwa),
– Działalność Mazowieckiej Izby Gospodarczej (Andrzej Wądołowski).
Celem konferencji było przeanalizowanie specyficznych uwarunkowań oraz
perspektyw rozwojowych ziemi ciechanowskiej. Duże zainteresowanie obradami
wyrazili zarówno przedstawiciele władz Miasta oraz powiatu ciechanowskiego,
jak też Mazowieckiej Izby Gospodarczej. Wnioski z tej konferencji posłużyć mogą do tworzenia sprzyjających warunków zapewniających rozwój lokalny oraz
spójność społeczno-gospodarczą Mazowsza. W konferencji uczestniczyło około
65 osób.
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II. Spotkania konsultacyjno-dyskusyjne (w nawiasach podano nazwiska referentów):
Klub Nauczyciela Ekonomisty
– Polityka zagraniczna Polski po wyborach parlamentarnych w 2007 roku (Paweł
Folfas)
– Zmiana charakteru konkurencji w gospodarce (Adam Noga) Spotkanie odbyło
się w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
– Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem (Anna SkowronekMielczarek)
– Zarządzanie cyklem życia produktu (Justyna Szumniak)
– Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw na tle zjawisk kryzysowych w gospodarce (Czesław Skowronek.)
Sekcja Ekonomiki Rolnictwa
Cross - Compliance: Unijne wymogi – polskie realia (Tomasz Lesisz).
Spotkanie odbyło się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Spotkania wszystkich członków Oddziału
– Kryzys – przyczyny i perspektywy (Zdzisław Sadowski)
– Sytuacja polskich przedsiębiorstw w obliczu światowego kryzysu gospodarczego (Czesław Skowronek, Jerzy Małkowski, Edward Purchla). Spotkanie miało
formę seminarium.
Ponadto Zarząd Oddziału wspólnie z Sekcją Ekonomiki Rolnictwa zorganizował
spotkanie z posłem Mirosławem Maliszewskim, zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu VI Kadencji. Tematem spotkania były projektowane zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

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

IV. Dzia³ania na rzecz m³odzie¿y
1. Tradycyjnie Oddział uczestniczył w organizowaniu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W roku szkolnym 2008/2009 w eliminacjach okręgowych XXII Olimpiady,
odbywającej się pod hasłem Środowisko naturalne w procesie gospodarowania,
uczestniczyło 104. uczniów z 38 szkół. Do finału Komitet Główny OWE zakwalifikował dziesięcioro uczniów. Dwóch z nich zostało laureatami; drugie i siedemnaste miejsce. Niestety, Oddział nie uczestniczył w organizacji następnej Olimpiady
ze względu na rezygnację kol. Cz. Skowronka, przewodniczącego Komitetu Okręgowego i większości członków Komitetu, a także rezygnację kol. H. Weszczak
etatowego sekretarza Komitetu, która prowadziła całościową obsługę Olimpiady.
Nie oznaczało to oczywiście, że szkoły z Okręgu Warszawskiego nie otrzymały
pełnej informacji o XXIII OWE, bowiem począwszy od 2008 roku wysyłką biuletynów informacyjnych na teren całego kraju zajmuje się Komitet Główny OWE.
2. Klub Nauczyciela Ekonomisty, działający przy Oddziale Warszawskim już osiemnasty rok pomagał nauczycielom, wykładowcom przedmiotów ekonomicznych i jednocześnie członkom Klubu w przygotowaniu uczniów do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Jednak nie tylko do tego ogranicza się zadanie Klubu. Spotkania klubowe umożliwiają bowiem nauczycielom poszerzenie wiedzy
niezbędnej w ich pracy dydaktycznej, szczególnie w odniesieniu do nowych
zagadnień związanych m.in. z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w tym
z wykorzystaniem środków unijnych. Ostatnio, bogatym źródłem tematów do
omówienia są zagadnienia związane ze światowym kryzysem finansowym i gospodarczym, a także kwestia, jak w tym kontekście kształtuje się sytuacja
Polski. W spotkaniach często biorą udział uczniowie ostatnich klas. W roku
szkolnym 2008/2009 do Klubu należały 24 szkoły (w tym 17 spoza Warszawy)
o zróżnicowanym profilu kształcenia. W okresie sprawozdawczym zorganizowano pięć spotkań (ich tematy podane są w rozdziale II sprawozdania). Członkowie Klubu otrzymali materiały informacyjne o studiach w Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie oraz biuletyny Zarządu Krajowego PTE. Ze względu na rezygnację z organizacji kolejnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, rezygnację kol. Ireny Strupińskiej z funkcji przewodniczącej Klubu (sprawowała
ją przez kilkanaście lat), a także istniejących trudności lokalowych i kadrowych
Oddziału, nie ponowiono oferty przystąpienia do Klubu dla szkół w roku szkolnym 2009/2010.

V. Pozosta³e dzia³ania
– Opracowano dziewięć ekspertyz dla prokuratur i sądów, w przygotowaniu których głównie uczestniczyli kol. kol. R. Ćwiertnia, D. Gromadka, J i S. Gołębiewscy, M. Fuchs oraz J. Małkowski. Niektóre ekspertyzy wymagały, ze względu na
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–

–

–

–

konieczność sformułowania opinii w różnych dziedzinach, skorzystania także z
usług biegłych różnych specjalności z zewnątrz.
W dorocznym seminarium we Vlotho nt. społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech i integracji europejskiej, ze strony naszego Oddziału uczestniczyli kol. kol.
H. Bąk, M. Czarnecki, T. Kucharuk. Kierownikiem i koordynatorem grupy była prof.
E. Mączyńska, prezes PTE.
Odbyły się dwa posiedzenia zespołu ds. perspektyw funkcjonowania Oddziału
Warszawskiego PTE. Zespół działał w składzie kol. kol. J. Brdulak, K. Golinowski,
J. Małkowski, J. Marzec, E. Purchla, Cz. Skowronek.
W Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym PTE wzięli udział nasi delegaci wybrani na
XX Zjeździe Oddziału w 2005 roku. Są to kol. kol. Jacek Brdulak, Kazimierz Golinowski, Jerzy Małkowski, Elżbieta Mączyńska, Czesław Skowronek.
Tradycją naszego Oddziału jest głębokie zaangażowanie prezesa J. Małkowskiego w większość działań i inicjatyw podejmowanych w OW PTE. Podkreślić należy,
że w swojej pracy poza Towarzystwem propaguje on działalność Oddziału, nawiązując korzystne kontakty, owocujące często inicjatywami merytorycznymi i pozyskiwaniem dla Oddziału środków finansowych.
W 2009 roku prezes J. Małkowski wziął m. in. udział:
– w Dolnośląskim Forum Samorządu Terytorialnego pod hasłem: „5 lat w Unii
Europejskiej – i co dalej?” i wygłosił referat pt. Wejście Polski do strefy EURO
– w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Sytuacja kredytobiorcy w warunkach kryzysu na rynku finansowym, zorganizowanym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i wygłosił referat pt. Skutki kryzysu finansowego dla konsumentów
– w konferencji Krajowej Rady Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i warzyw NOT i wygłosił referat pt. Aktualna polityka kredytowa w sektorze rolnospożywczym
– w X Jubileuszowym Zjeździe Przewoźników Polskich, zorganizowanym przez
Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Przewoźników i Zrzeszenie
Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i przewodniczył pracom panelu instytucji finansowych nt. Jak wspólnie przezwyciężyć kryzys?
– w konferencji naukowej pt. Lokalne i regionalne funkcje uczelni wyższej z okazji
X-ciolecia funkcjonowania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach
– w posiedzeniu Sejmowej Komisji Skarbu Państwa, dotyczącym m.in. porozumienia ze Spółką Eureko w sprawie PZU oraz prywatyzacji sektora bankowego
– w konferencji naukowej „Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla
(CCS); perspektywa australijska, polska i globalna”, zorganizowanej przez
Ambasadę Australii oraz Centrum Strategii Europejskiej – demosEUROPA
– w spotkaniu z Alenem Stubbem, Ministrem Spraw Zagranicznych Finlandii nt.
„Europa jako globalny gracz”, zorganizowanej przez Centrum Strategii Europejskiej – demosEUROPA
– w debacie „Infoholizm, uzależnienie od zakupów i kredytów, hazard oraz inne
nowe zagrożenia cywilizacyjne”, zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP
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– w dyskusji okrągłego stołu „Jak ustrzec się przed kolejnym kryzysem
zaufania na europejskim rynku finansowym?”, zorganizowanej przez
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Konrada Adenauera
– w trzech konferencjach i debatach organizowanych przez demosEUROPA –
Centrum Strategii Europejskiej w Warszawie
– w pięciu spotkaniach organizowanych przez „Klub Polska 2015+” w Warszawie.
Ponadto:
– przewodniczył branżowej Komisji ekspertów w zakresie oceny usług bankowych w XIX edycji konkursu Teraz Polska
– podjął działania jako członek Grupy roboczej ds. oceny wniosków w ramach
konkursu Innowator Mazowsza, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i dokonał oceny ośmiu wniosków złożonych w ramach tego konkursu.

VI. Stan organizacyjny Oddzia³u
W strukturze Oddziału znajdują się następujące agendy organizacyjne
(w nawiasach podano nazwiska przewodniczących):
n Komisja Zarządu ds. Ekspertów (Ryszard Ćwiertnia)
n Komisja Zarządu ds. Odznaczeń (Leon Rajca)
n Klub Nauczyciela Ekonomisty (Irena Strupińska). Klub działał do zakończenia
roku szkolnego 2008/2009
n Klub Ekspertów PTE i Biegłych Sądowych (Mieczysław Wypych)
n Sekcja Ekonomiki Rolnictwa (Iwona Kowalska)
n Sekcja Planowania i Gospodarki Przestrzennej (Andrzej Muszyński)
n Rada Naukowa (Wiesław Szczęsny, honorowy przewodniczący Franciszek
Tomczak)
n Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (Czesław Skowronek). Komitet działał do czasu zakończenia XXII OWE
n Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły im. M. i J. Roeslerów (Eugeniusz Buśko)
n Koło Seniorów (Irena Gadzińska).

VII. Dzia³alnoœæ Organów Statutowych
1. Zarząd Oddziału obradował na trzech posiedzeniach wspólnie z Radą Naukową,
która nie organizowała samodzielnych spotkań. Omawiano sprawy związane z
organizacją konferencji naukowych, ekspertyzami, spotkaniami wszystkich członków Oddziału. Przedmiotem obrad było też zatwierdzenie sprawozdań (z działalności Oddziału oraz finansowego) za 2008 rok. Zaaprobowano również kierunki
działalności Oddziału na lata 2009-2010. Na ostatnim, grudniowym posiedzeniu,
dyskutowano też sprawy związane z najbliższym Zjazdem Oddziału, który odbędzie się wiosną przyszłego roku.
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2. Prezydium Zarządu obradowało wyłącznie na roboczych posiedzeniach, zwoływanych w miarę potrzeby (było pięć posiedzeń). Omawiano sprawy związane z
bieżącą działalnością Oddziału, głównie sytuację finansową i problemy kadrowe,
a także dotyczące lokalu przy ul. J. Bruna.
3. Obradowała Komisja Rewizyjna, która dokonała oceny całokształtu działalności
oddziału w 2008 roku. Członkowie Komisji byli zapraszani na posiedzenia Zarządu, a przewodnicząca Komisji kol. M. Fuchs również na posiedzenia Prezydium.

VIII. W³adze statutowe i Rada Naukowa Oddzia³u
Zarząd
dr Jerzy Małkowski
mgr Józef Marzec
prof. zw. dr hab. Czesław Skowronek
dr Tatiana Wyszomirska-Jovanoviè
mgr Ryszard Ćwiertnia
inż. Dariusz Gromadka
mgr Maria Jankowska
dr Andrzej Polaczkiewicz
dr Maria Aluchna
dr Ryszard Boreński
prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
dr Kazimierz Golinowski
dr Stefan Gołębiewski
dr Witold Grefkowicz
mgr Tadeusz Kucharuk
mgr Michał Leszko
mgr Edward Purchla
mgr Leon Rajca
mgr Maria A. Stolarek
prof. zw. dr hab. Jan Śliwa

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

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

– przewodnicząca
– członek
– członek

Rada Naukowa
prof. dr hab. Wiesław Szczęsny
prof. zw. dr hab. Franciszek Tomczak
prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
dr Henryk Bąk
prof. dr hab. Jacek Brdulak
dr Leszek Gromadzki

–
–
–
–
–
–

przewodniczący
przewodniczący honorowy
wiceprzewodnicząca
członek
członek
członek
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dr Stanisław Jezierski
prof. dr hab. Zofia B. Liberda
dr Jerzy Małkowski
mgr Józef Marzec
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
prof. dr hab. Tadeusz Mrzygłód
dr Zofia Pawlicka
dr Małgorzata Skiert
prof. zw. dr hab. Czesław Skowronek
prof. zw. dr hab. Jan Śliwa
dr Jan Tober
dr Stanisław Wesołowski
prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

przewodniczący
wiceprzewodnicząca
sekretarz
członek
członek
członek
członek
członek
członek
członek

Wyszczególnienie

1 Członkowie zwyczajni
w tym:
l Indywidualni
l Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły im. M. i J. Roeslerów
l Koło Seniorów
l Koło PTE w Białej Podlaskiej
2 Członkowie wspierający
3 Sekcje problemowe, w tym*):
l Sekcja Ekonomiki Rolnictwa
l Sekcja Planowania i Gospodarki Przestrzennej
4 Komisje Zarządu (stałe) – 3, od 2008 r. – 2
5 Klub Nauczyciela Ekonomisty
6 Klub Ekspertów PTE i Biegłych Sądowych
7 Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
*) wszyscy członkowie tych sekcji ujęci są w pozycji „indywidualni”
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Tablica nr 1
Liczba członków
2008
2009
248
214
13
14
7
6
24
14
10
6
24
24
10

238
206
13
14
5
4
24
14
10
6
24
22
10

Oddział w Warszawie
Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Warszawie
Lp.
1

2
3
4
5

6

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2008

Konferencje

g) liczba
h) uczestnicy
Seminaria
g) liczba
h) uczestnicy
Szkolenia i kursy
g) liczba
h) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
g) liczba
h) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
g) liczba
h) nakład
Konsultacje i doradztwo
g) liczba
h) uczestnicy
Ekspertyzy
d) liczba
Szkoły i studia zawodowe
j) liczba szkół
przy Oddziale
k) liczba uczestników
l) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................................

1
83
9
252
–
–
4
126
1
160
–
–
14
–
–
–
–

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2009
1
65
5
135
–
–
3
84
–
–
–
–
9
–
–
–
–

Tabela B

Wyszczególnienie

2008

2009

1

Koła

3

3

2

Kluby

2

2

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

5

Członkowie

a) zwyczajni
b) wspierający

4

4

248
6

238
4
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23.
Oddzia³ PTE we Wroc³awiu
Konferencje, Seminaria
30 listopada 2009 r. wrocławski Oddział PTE zorganizował seminarium nt.: „Demografia a ekonomia”. Seminarium połączone było z prezentacją Wrocławskiego
Biuletynu Gospodarczego pt.: „Ekonomia a demografia”. Prelegentami byli między
innymi: prof. dr hab. Maria Cieślak, prof. dr hab. Zofia Hasińska, prof.. dr hab. Ireneusz Kuropka, prof. dr hab. Robert Rauziński, dr Joanna Krupowicz. W seminarium
uczestniczyli pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik naukowy Politechniki Opolskiej, pracownik Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i członkowie
wrocławskiego Oddziału PTE.
Oddział współfinansował Ogólnopolski Kongres Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (OKESOB). Kongres odbył się w Warszawie 9-10 grudnia 2009r.
W czasie Kongresu omawiane były między innymi zagadnienia: czy wymiar etyczny polskiej transformacji zasługuje na równie pozytywną ocenę jak jej wymiar gospodarczy, jaka jest rola państwa we wdrażaniu koncepcji odpowiedzialności biznesu, co można zrobić by skłonić podmioty funkcjonujące na rynkach finansowych do
bardziej odpowiedzialnych zachowań, jak pogodzić zapewnienia firm farmaceutycznych o respektowaniu zasad odpowiedzialności biznesu z opisywanymi w prasie
złymi praktykami, czy media rozmijają się z rzeczywistością, jak kształcić przyszłych
menedżerów, by w swojej pracy postępowali etycznie, dlaczego notariusze mają zamknięte usta i o pewnych rzeczach nie mogą mówić, jakie są uwarunkowania zachowań nieetycznych w gospodarce, jak walczyć z korupcja w firmach, czy małe i
średnie przedsiębiorstwa mogą być etyczne i odpowiedzialne, jak uczy się etyki i
odpowiedzialności biznesu w polskich szkołach wyższych, jak prowadzi się szkolenia dla menedżerów społecznej odpowiedzialności.
Odczyty
23 kwietnia 2009 r. odbył się odczyt nt.: „Aktualne problemy polityki pieniężnej”.
Odczyt wygłosił prof. zw. dr hab. Marian Noga – członek Rady Polityki Pieniężnej.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W styczniu 2009 r. odbył się drugi, okręgowy etap XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Brało w nim udział 96 uczniów z 30 szkół. Do trzeciego, centralnego etapu zakwalifikowanych zostało 6 uczniów. Czterech uczestników trzeciego etapu to uczniowie
Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu, jeden uczeń z Liceum Ogólnokształcącego nr XII
we Wrocławiu, jeden uczeń z Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu.
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We wrześniu 2009 r. szkoły województwa dolnośląskiego otrzymały zaproszenia
do udziału w XXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, której temat brzmi „Wahania
koniunktury a rozwój gospodarki” oraz informator o tej Olimpiadzie.
5 listopada 2009 r. odbył się pierwszy, szkolny etap Olimpiady, w którym udział
wzięło 937 uczniów z 63 szkół. Jury konkursowe zakwalifikowało do drugiego, okręgowego etapu 95 uczniów z 26 szkół.
Konkurs im. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny
nauk ekonomicznych.
Na konkurs im. Wincentego Stysia wpłynęły 3 prace :
– Ireneusza Huszczy pt.: ”Analiza i ocena kultury organizacyjnej na przykładzie
Banku Spółdzielczego w Otmuchowie”,
– Władysława Janiaka pt.: „Zarządzanie wiedzą na przykładzie Teamtechnik Production Technology Sp. z o.o.”,
– Aleksandry Kmiećkowiak pt.: „Doskonalenie systemów zarządzania jakością żywności w produkcji pieczywa na przykładzie Spółdzielni AGRA w Święciechowie”.
Komisja konkursowa na posiedzeniu 23 listopada 2009 r. postanowiła przyznać:
– II nagrodę p. Władysławowi Janiakowi,
– III nagrodę p. Aleksandrze Kmiećkowiak,
– Wyróżnienie p. Ireneuszowi Huszczy.
Wrocławski Biuletyn Gospodarczy
W 2009 r. wydano 1 zeszyt Wrocławskiego Biuletynu Gospodarczego pt.: „Ekonomia a socjologia”.
Koła przy Oddziale
Przy wrocławskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego działały w
2009 r. dwa koła - Koło Bankowców i Koło Ekonomistów Rolnych.
Koło Bankowców
Na koniec 2009 r. Koło liczyło 25 członków. W maju 2009 r. dokonano wyboru
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zarządu Koła. Przewodnicząca została
Teresa Gronkiewicz, a wiceprzewodniczącym Jan Szuba.
W 2009 r. Koło zorganizowało 5 spotkań, które odbywały się w siedzibie wrocławskiego Oddziału PTE, w Oddziale Okręgowym NBP oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Tematyka spotkań dotyczyła sektora bankowego, zarówno wpływu tego sektora na sytuacje klientów (podmiotów gospodarczych i osób fizycznych) poprzez kształtowanie polityki kredytowej, jak i sytuację banków w okresie występowania zjawisk kryzysowych w gospodarce. Omawiano również sytuację w gospodarkach europejskich i gospodarce światowej. Tematyka spotkań opracowywana była przez członków Koła. Jednym z gości Koła był prof. zw. dr hab. Marian Noga – członek Rady Polityki Pieniężnej, który omówił mechanizm funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej i mechanizm ustalania podstawowych stóp
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procentowych NBP stanowiących podstawę kształtowania stóp procentowych w
bankach.
W 2009 r. odbyły się dwa spotkania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W maju było to Forum Wymiany Wiedzy, a w październiku był to wykład prof.
Małgorzaty Zaleskiej – wiceprezes NBP pt.: „Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego”.
Tradycją Koła jest prezentowanie przez p. Ludgara Brzozowskiego – członka Koła – ciekawych wydarzeń z zakresu ekonomii, bankowości czy polityki.
Koło Ekonomistów Rolnych
W ramach działalności Koła Ekonomistów Rolnych członkowie wygłosili następujące referaty:
1. dr Marcin Orlewski – Renty strukturalne jako instrument poprawy struktury obszarowej i wymiany pokoleń,
2. dr Stanisław Minta – Kondycja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw wielkoobszarowych,
3. dr Marek Nowak – Rynek produktów ekologicznych.
Członkowie Koła uczestniczyli w organizowaniu przez Katedrę Ekonomiki i Zarządzania konferencji nt.: „Ekonomia i ekonomika rolnictwa w teorii i praktyce”. Ponadto członkowie Koła są opiekunami Studenckich Kół Naukowych : Analiz Rynkowych
oraz Doradztwa Rolniczego.
Szkolenia i Kursy
W 2009 r. wzorem lat ubiegłych kursy i szkolenia organizował Zakład Szkolenia i
Ekspertyz PTE Peteks Spółka z o.o. W 2009 r. uruchomiono 11 kursów i seminariów.
Kursy i seminaria prowadzone były z zakresu rachunkowości, finansów, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych. Uruchomiono również 7 edycji Studiów Podyplomowych z zakresu: rachunkowości, logistyki, zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, zarządzania oświatą, zarządzania projektami Unii Europejskiej. Łącznie w różnych formach szkolenia uczestniczyło 336 osób w 18 grupach.
Pozostałe
W 2009 r. odbyły się cztery posiedzenia Zarządu wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Członkowie Zarządu wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego uczestniczyli również w pracach Zarządu Krajowego PTE, a głównie:
1. prof. zw. dr hab. Bożena Klimczak jest członkiem Prezydium i Zarządu Krajowego, a także członkiem Sądu Konkursowego im. Edwarda Lipińskiego,
2. prof. dr hab. Janina Elżbieta Kundera, jest członkiem Zarządu Krajowego PTE,
3. dr Tomasz Gaweł jest sekretarzem Komisji Statutowej PTE.
W 2009 r., w zakresie działalności gospodarczej, w Oddziale kontynuowano remont elewacji zabytkowego budynku, siedziby Oddziału. Wyremontowana została
północna i wschodnia ściana oraz część ściany południowej wschodniej części budynku. Wymienione zostały także okna na parterze południowej ściany wschodniej
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części budynku i w hollu budynku, wykonano remont dachu na części wschodniej
budynku, remont i modernizację sieci telefonicznej i internetowej, wymieniono drzwi
wewnętrzne w piwnicy, na parterze I i II piętrze, wykonano malowanie hollu i klatki
schodowej od parteru do II piętra wraz z wymianą elementów drewnianych., wymieniono grzejniki C.O. na III piętrze. Remont sfinansowany został w całości ze środków
własnych Oddziału.
Działalność merytoryczna Oddziału PTE we Wrocławiu
Lp.
1

2
3
4
5

6

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa
Konferencje
a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria*)
a) liczba
b) uczestnicy
**)
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale***)
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej)
w 2008 r.
– Konkurs im. W. Stysia na najlepszą pracę magisterską
z dziedziny nauk ekonomicznych,
– OWE – I i II etap i zakończenie Olimpiady w Oddziale
2009 r.
– Konkurs im. W. Stysia na najlepszą
pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych,
– OWE I, II etap i zakończenie olimpiady w Oddziale.

Tabela A
2008

2009

1
38
1
20
34
613
0
0
3
390
–
–
–
–
–
–
–

2
110
2
30
16
306
1
23
1
130
–
–
–
–
–
–
–

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

Ad 1 i 5 (Tabela A)
Szkolenia i kursy prowadzi Zakład Szkolenia i Ekspertyz PTE PETEKS Spółka z o.o.
W 2008 r. – przeprowadzono 29 kursów i seminariów z zakresu rachunkowości,
finansów, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz 6 edycji Studiów Podyplomowych z zakresu rachunkowości, logistyki, zamówień publicznych, bezpieczeństwa i
higieny pracy, zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej i zarządzania projektami
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Unii Europejskiej.
Łącznie było 35 grup i 633 osoby.
W 2009 r. - przeprowadzono 11 kursów i seminariów z zakresu : rachunkowości
finansów, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz 7 edycji Studiów Podyplomowych z zakresu: rachunkowości, logistyki, zamówień publicznych, bezpieczeństwa i
higieny pracy, zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, zarządzania oświatą, zarządzanie projektami Unijnymi.
Łącznie było 18 grup i 336 osób.
Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

Tabela B

Wyszczególnienie

2008

2009

1

Koła

2

2

2

Kluby

0

0

3

Rady Koordynacyjne

0

0

4

Inne

5

Członkowie

188

a) zwyczajni
b) wspierający

0

0

139
0

136
0

24.
Oddzia³ PTE w Zielonej Górze
To był niełatwy rok dla Samodzielnego Oddziału PTE w Zielonej Górze. W całym
kraju dały się odczuć skutki światowego kryzysu finansowego. Poważne ograniczenia wydatków w gospodarce i jednostkach budżetowych miały negatywny wpływ na
funkcjonowanie branży szkoleniowo-doradczej. Upowszechnienie dostępu do szkoleń finansowanych ze środków unijnych dodatkowo zmniejszyło popyt na kształcenie odpłatne.
Mimo tych niesprzyjających okoliczności rok 2009 zakończył się optymistycznie.
Finanse Towarzystwa zostały dostosowane do nowej sytuacji, udało się z sukcesem
aplikować o środki unijne oraz o grant z NBP, a cały rok zamknął się dodatnim wynikiem finansowym.
Zrealizowane zostały cele statutowe i gospodarcze Towarzystwa – z zakresu edukacji ekonomicznej i dokształcania zawodowego, z zakresu działań na rzecz regionu lubuskiego oraz integracji środowiska ekonomistów lubuskich. Odbyły się zaplanowane posiedzenia władz Oddziału.
Władze Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
Zarząd Oddziału
– Prezes: Andrzej Dębowski
– Wiceprezesi: Marian Adamczak, Stefan Ogrodowicz
– Sekretarz: Adam Leżański
– Członkowie Prezydium: Józef Grzelak, Bogdan Ślusarz, Paweł Kużdowicz
– Członkowie: Wiesław Danielak, Roman Fedak, Zbigniew Hałaj, Tomasz Jędraszewski, Wincenty Lalko, Piotr Maksymczak, Donat Marcin Pieniążek, Maria
Rekusz, Krystyna Turzańska, Henryk Wierzbicki
Komisja Rewizyjna
– Przewodnicząca: Irena Bartkowiak
– Członkowie: Romana Adamczak, Zbigniew Jastrzębski, Jadwiga Kopij, Jadwiga
Wnęk
Posiedzenia władz PTE w Zielonej Górze
27 lutego 2009 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
27 lutego 2009 r.
Posiedzenie Prezydium Zarządu
30 marca 2009 r.
Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
8 października 2009 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
10 grudnia 2009 r.
Posiedzenie Prezydium Zarządu
15 grudnia 2009 r.
Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
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Oferta edukacji ekonomicznej adresowana była zarówno do młodzieży szkolnej,
jak i do osób dorosłych. W jej zakres wchodziły m.in:
l spotkania w szkołach, promujące ideę Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
l liczne wykłady i zajęcia warsztatowe dla Olimpijczyków – w siedzibie Towarzystwa oraz na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
l seminaria i kursy zawodowe (odpłatne),
l projekty regionalne (jako partner stowarzyszenia Dialog-Współpraca-Rozwój m.in. II Ranking Gmin Województwa Lubuskiego),
l szkoleniowe projekty unijne (złożone dwa wnioski w ramach POKL - jeden uzyskał dofinansowanie i jest realizowany, a drugi jest w trakcie oceny merytorycznej),
l projekt „Młodzi ekonomiści – dobrzy ekonomiści” adresowany do uczniów
szkół ponadpodstawowych, w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP,
l artykuły z miesięcznika Puls – dystrybuowanego wśród działaczy Towarzystwa,
l lektury ekonomiczne (udostępniane przez biblioteczkę Olimpijczyka w PTE),
l oraz możliwość uczestnictwa w odczytach Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Klubu Młodych Ekonomistów.
Podobnie jak w latach poprzednich, naszymi partnerami w działaniach edukacyjnych są wykładowcy akademiccy, nauczyciele z lubuskich szkół ponadgimnazjalnych i studenci, ponadto: urzędnicy, sędziowie, menadżerowie i przedsiębiorcy.
Z sukcesami uczestniczyli Lubuszanie w XXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
Dwóch laureatów i troje finalistów, to dobry wynik, zwłaszcza w porównaniu z rokiem
poprzednim (pięcioro finalistów, ale ani jednego laureata). Sukces uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego i z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze umocnił najwyższe pozycje tych szkół w rankingu ogólnopolskim.
Ponownie Towarzystwo wystąpiło jako partner stowarzyszenia Dialog-WspółpracaRozwój (www.dwr.org.pl) - przy realizacji projektów, dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski – a związanych z działaniami na rzecz społecznego i gospodarczego rozwoju regionu (m.in. II Ranking Gmin Województwa Lubuskiego – zakończony galą na
zamku w Łagowie). Wiadomo już, że ta współpraca będzie kontynuowana przy projekcie „Lubuski barometr koniunktury gospodarczej” (www.dwr.org.pl/lubuskibarometr) finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W roku 2009, po okresie załamania w funduszach inwestycyjnych i towarzyszących temu stratach, udało się skutecznie zahamować spadek wartości aktywów Towarzystwa. Sposób lokowania rezerw finansowych dostosowano do aktualnej oferty rynku – przy zachowaniu zasady bezpieczeństwa środków. Rok 2009 zamknięto
dodatnim wynikiem finansowym.
Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2009 roku:
Styczeń
l Zawody okręgowe XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Udział
wzięło: 54 uczniów z 18 szkół. Do zawodów centralnych zakwalifikowało się 5 uczniów z 4 szkół.
l Posiedzenie Jury i Komitetu Okręgowego OWE.
l Spotkanie sekretarzy komitetów okręgowych OWE w Warszawie –
(udział wzięła Beata Rydzio).

190

Oddział w Zielonej Górze

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

l 4 seminaria w styczniu (w tym szkolenia z podatków PIT i VAT –
prowadzone przez nowych wykładowców).
l 2 x warsztaty dla Olimpijczyków biorących udział w zawodach centralnych (prowadzone przez Jerzego Kaźmierczyka).
l Posiedzenie zespołu ds. zmian Statutu (zgłoszonych przez Zarząd
Krajowy PTE).
l Posiedzenie Komitetu Głównego OWE w Warszawie (udział wziął
dr Wiesław Danielak).
l Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (komisja pozytywnie zaopiniowała
działalność statutową i gospodarczą Oddziału).
l Posiedzenie Prezydium Zarządu (przyjęcie sprawozdania rocznego Biura Oddziału i Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej).
l 2 seminaria i 1 kurs w lutym.
l 4 x warsztaty – organizowane przez Klub Młodych Ekonomistów dla Olimpijczyków biorących udział w zawodach centralnych (prowadzący: Jerzy Kaźmierczyk i Mateusz Kurowski).
l Finały XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Jachrance (udział
wzięło 5 Olimpijczyków oraz J.Kaźmierczyk i dr W.Danielak). Wyniki Lubuszan: 2 laureatów i 3 finalistów. Temat edycji: „Środowisko
naturalne w procesie gospodarowania”.
l Spotkanie w Domu Ekonomisty z Prezesem Głównego Urzędu
Statystycznego prof. Józefem Oleńskim.
l Nadzwyczajny Zjazd Krajowy PTE w Warszawie (26/27 III) – udział
wzięli A.Dębowski, M.Adamczak, A.Leżański.
l Posiedzenie Zarządu Oddziału - przyjęcie sprawozdania finansowego za 2008 rok.
l Opracowanie i złożenie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy wniosku o dofinansowanie projektu szkoleniowego – „Dziś nowe kwalifikacje – jutro
nowa praca !” - adresowanego do osób niepracujących (POKL 6.1.1).
l 5 seminariów w marcu.
l Udział w konferencji „Przeciwdziałanie skutkom kryzysu gospodarczego” – Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze.
l Udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego dla klas III w I Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze.
l Organizacja na zlecenie cyklu szkoleń z Fundraisingu (EFS).
l 1 seminarium i 1 kurs (archiwalny) w kwietniu.
l Uczestnictwo w zebraniu ogólnym Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
l Uroczyste zakończenie XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – w
Warszawie (wizyta laureatów w Ministerstwie Finansów i na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych).
l Wprowadzenie bankowości elektronicznej w księgowości Oddziału.
l 3 seminaria i 1 kurs w maju.
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Czerwiec

Lipiec
Sierpień

Wrzesień

Październik
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l Uroczyste zakończenie XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Palmiarni Zielonogórskiej (60 gości i sponsorów,
nagrody rzeczowe i pieniężne, obecność lokalnych mediów, udział wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego
OWE – dr. Andrzeja Muszyńskiego)
l Wizyta w Oddziale PTE w Bydgoszczy – udział w przygotowaniach do wspólnego projektu szkoleniowego z 6 oddziałami PTE (partner wiodący – PTE Bydgoszcz).
l Konferencja WUP „Partnerstwo na rzecz zatrudnienia”.
l 4 seminaria w czerwcu.
l 1 seminarium i 1 kurs w lipcu.
l Opracowanie i złożenie w NBP wniosku o dofinansowanie
projektu „Młodzi ekonomiści – dobrzy ekonomiści”. Uzyskane dofinansowanie umożliwiło rozszerzenie możliwości
dokształcania młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (zakup, podręczników, finansowanie honorariów dla wykładowców, opłacenie sal wykładowych, ufundowanie nagród
dla najlepszych uczniów i nauczycieli).
l Przerwa wakacyjna.
l Uczestnictwo działaczy w wyjeździe studyjnym do Chorwacji.
l Uczestnictwo w Lubuskim Forum Gospodarczym - Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej - w Łagowie.
l Złożenie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy nowej wersji
wniosku o dofinansowanie projektu szkoleniowego –
„Dziś nowe kwalifikacje – jutro nowa praca !” (POKL
6.1.1).
l Spotkania promocyjne XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, zorganizowane przez Klub Młodych Ekonomistów w
zielonogórskim I LO (prowadzący: J.Kaźmierczyk, Ł.Wojtkowiak, M.Sobków).
l 2 seminaria i 1 kurs we wrześniu.
l Zakończenie II Rankingu Gmin Województwa Lubuskiego
oraz IV Rankingu Gmin Lubuskiego Trójmiasta. Uroczysta
gala, połączona z balem samorządowców - na zamku w
Łagowie (projekt wspólny ze stowarzyszeniem DWR).
l Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
l Opracowanie i złożenie w Urzędzie Marszałkowskim wniosku o dofinansowanie projektu szkoleniowego „Nowoczesna administracja biznesu - warsztaty kompetencji i umiejętności” (POKL 8.1.1).
l 5 seminariów i 2 kursy w październiku (w tym nowy kurs
„VAT od podstaw” oraz Inwentaryzacja – szkolenie zlecone
przez firmę Lumel).
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Listopad

Grudzień

l Start XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Temat
wiodący: „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”. W
zawodach I stopnia udział wzięło 492 uczniów z 36 szkół lubuskich.
l Posiedzenie Jury XXIII OWE - do zawodów okręgowych zakwalifikowano 50 uczniów z 18 szkół.
l 2 x wykłady dla olimpijczyków na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zajęcia prowadzili: prof. Maria Fic, dyr. Roman Fedak (Urząd Statystyczny) oraz Jerzy Kaźmierczyk.
l 3 seminaria w listopadzie.
l 2 x wykłady dla olimpijczyków na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zajęcia prowadzili: dr Karolina Mazur, dr W.Danielak, dr P.Kużdowicz i J.Kaźmierczyk.
l Uczestnictwo w konferencji Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych i Przedsiębiorczości w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Zielonej Górze – wykład inauguracyjny
prezesa dr.A.Dębowskiego.
l Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego PTE w Warszawie (udział
wiceprezesa Mariana Adamczaka).
l Posiedzenie Zarządu Krajowego PTE w Warszawie (udział
wiceprezesa Stefana Ogrodowicza).
l Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału.
l Posiedzenie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej – podsumowanie działalności w 2009 roku. Przedstawienie przez
dyr. biura Jacka Grzelaka zwycięskiego projektu „Dziś nowe kwalifikacje – jutro nowa praca !” (POKL 6.1.1). Podpisanie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy.
l 4 seminaria i 1 kurs w grudniu (m.in. bardzo duże szkolenie
z podatku PIT).

Działalność szkoleniowa
Popyt na rynku szkoleń w 2009 roku zmniejszył się radykalnie, stosownie do wyhamowania w gospodarce i oszczędności dokonywanych w jednostkach budżetowych. Duży wpływ miała też na to lawinowo rosnąca oferta szkoleń bezpłatnych, finansowanych z funduszy unijnych, w naturalny sposób wypierających z rynku szkolenia odpłatne. W efekcie – zanotowano spadek liczby uczestników szkoleń o blisko
30%, czyli do poziomu 526 osób w ciągu roku.
Konsekwentnie utrzymujemy nasz profil szkoleń – tak od strony merytorycznej, jak
i organizacyjnej. Koncentrujemy się na seminariach doskonalących wiedzę i umiejętności profesjonalne (księgowość, kadry-płace, ubezpieczenia społeczne) oraz
kursach zawodowych (kasjer, archiwista). Szkolimy niezmiennie w oparciu o
wykładowców-praktyków. Coraz skuteczniej korzystamy z naszej witryny internetowej www.pte.zg.pl oraz poczty elektronicznej pte@zg.pl, jako podstawowego kanału komunikowania się z uczestnikami naszych szkoleń. W związku z realizacją pro-
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jektu unijnego „Dziś nowe kwalifikacje – jutro nowa praca !” uruchomiliśmy dedykowaną witrynę www.szkoleniapte.pl, którą zamierzamy wykorzystywać również przy
innych przedsięwzięciach szkoleniowych. W dalszym ciągu łączymy dystrybucję
miesięcznika Puls z wysyłką ofert szkoleniowych – gdyż ta właśnie forma „otwiera
nam drzwi” do wielu odbiorców.
Podtrzymujemy wypracowany wizerunek Oddziału w materiałach biurowych i promocyjnych (ofertówki, teczki, długopisy, notesy, plansze reklamowe itp.).
Zmiany w zakresie tematyki szkoleń – w ostatnich latach – przedstawia poniższa tabela:
Tematyka szkolenia
w latach 2008-2009
Ubezpieczenia społeczne
(+ program Płatnik)
Prawo pracy
Kasjer walutowo-złotowy
Księgowość
Zamówienia publiczne
Podatki
Inne
RAZEM

Liczba szkoleń

Liczba uczestników

2008
12

2009
10

2008
185

2009
153

8
5
11
5
4
13
58

3
6
8
4
6
5
42

83
69
159
37
57
147
737

29
76
66
33
113
56
526

W 2009 roku średnia liczba uczestników na jednym szkoleniu wyniosła 12,5 osoby (w 2008 roku było to 12,7 osoby). Warto jednak zwrócić uwagę na znaczące różnice średniej w przypadku różnej tematyki seminariów i kursów. Najwyższą średnią
legitymują się szkolenia z zakresu podatków (18,8 os./1 szkolenie) i ubezpieczeń
społecznych (15,3 os./1 szkolenie). Najniższą natomiast księgowość i zamówienia
publiczne – oba po 8,3 os./1 szkolenie.
Rok 2009, to okres bardzo intensywnych starań o zdobycie przez nas dofinansowania unijnego do prowadzonej działalności szkoleniowej. Oddział występował samodzielnie z wnioskami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
l marzec 2009 - „Dziś nowe kwalifikacje – jutro nowa praca !” (POKL 6.1.1 –
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy) –
projekt przeszedł ocenę formalną, ale nie otrzymał dofinansowania,
l wrzesień 2009 - „Dziś nowe kwalifikacje – jutro nowa praca !” (wniosek zmieniony i poprawiony) (POKL 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia
na regionalnym rynku pracy) – projekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, i otrzymał dofinansowanie 215 tys.zł (jest już realizowany),
l październik 2009 - „Nowoczesna administracja biznesu - warsztaty kompetencji i umiejętności” (POKL 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw) – projekt przeszedł ocenę formalną – trwa ocena merytoryczna.
Oddział występował również jako instytucja współpracująca w projekcie opracowanym przez bydgoskie PTE: „Profesjonalne kadry sektora MSP” (czerwiec 2009 -
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w ramach POKL 2.1.1 - Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach) – wniosek
przeszedł ocenę formalną, ale niestety nie otrzymał dofinansowania. Bez względu
jednak na wynik, inicjatywa Oddziału w Bydgoszczy zasługuje na bardzo wysoką ocenę – zarówno pod względem profesjonalnym jak i z uwagi na osiągnięty efekt integracji siedmiu oddziałów.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Komitet Okręgowy OWE w Zielonej Górze
Przewodniczący: dr Paweł Kużdowicz
Sekretarz: Beata Rydzio
Jury
Przewodniczący: prof. Bogdan Ślusarz
Członkowie: Irena Bartkowiak, Jadwiga Kopij, Józef Grzelak, Jan Rewers.
W roku 2009 zakończyła się XXII edycja Olimpiady (temat wiodący: „Środowisko
naturalne w procesie gospodarowania”). W zawodach szkolnych wystartowało 534
uczniów z 37 szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego. W tej edycji tytuły laureata Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wywalczyli: Bruno Bagiński z I LO w
Zielonej Górze i Artur Grela z zielonogórskiego Ekonomika (A.Grela był już laureatem XX OWE), Tytuły finalisty otrzymali: Aleksandra Chabrowska, Agata Czerwińska
i Paweł Śliwczyński.
Szczegółowo wyniki obrazuje poniższe zestawienie:
Wyniki XXII OWE
Liczba uczniów
Liczba szkół

Etap szkolny
534
37

Etap okręgowy
54
18

Etap centralny
5
4

Laureaci
2
2

Finaliści
3
3

Laureaci:
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze (1),
I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze (1).
Finaliści:
I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.(1),
Społeczne LO w Zielonej Górze (1),
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze (1),
Czerwcową uroczystość zakończenia Olimpiady zorganizowano w (nowo otwartej po przebudowie) Palmiarni Zielonogórskiej. Udział w niej wzięli: laureaci i finaliści, opiekunowie naukowi, dyrektorzy szkół, jurorzy, działacze PTE, sponsorzy i
przedstawiciele lokalnych mediów.
Na zaproszenie Oddziału Zielonogórskiego w uroczystości uczestniczył dr Andrzej Muszyński Wiceprzewodniczący KG OWE. Dzięki zaangażowaniu PTE i sponsorów ufundowano wiele wartościowych nagród finansowych i rzeczowych – dla olimpijczyków, opiekunów naukowych oraz dyrektorów szkół.
(zdjęcia z uroczystości w Galerii na www.pte.zg.pl)

195

Sprawozdania z działalności Oddziałów PTE w 2009 roku

Tematem rozpoczętej w drugiej połowie 2009 r. XXIII edycji Olimpiady są: „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”.
Promocję XXIII Olimpiady zapoczątkował tradycyjnie Klub Młodych Ekonomistów.
21 września Klub zorganizował spotkanie informacyjne dla uczniów - w I Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze.
W okresie od września do końca grudnia 2009 r. Oddział zielonogórski zorganizował czterokrotnie wykłady i warsztaty dla Olimpijczyków – w sali konferencyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz w siedzibie PTE.
Wsparcia w organizacji udzielił zarówno Uniwersytet, jak i Narodowy Bank Polski.
Zajęcia prowadzili: prof. Maria Fic, dr Karolina Mazur, dr Paweł Kużdowicz, dr Wiesław Danielak oraz pan Jerzy Kaźmierczyk – pełniący funkcję wiodącego opiekuna
naukowego (J.Kaźmierczyk jest laureatem XV OWE, doktorantem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu).
W tej edycji Olimpiady – dzięki dofinansowaniu z NBP, a w oparciu o wykaz zalecanej literatury – wzbogaciliśmy naszą bibliotekę o siedem pozycji książkowych – z
których korzystają Olimpijczycy i ich opiekunowie naukowi.
Przebieg XXIII OWE
Liczba uczniów
Liczba szkół

Etap szkolny
492
36

Etap okręgowy
50
18

Etap centralny
10
4

Laureaci
?
?

Finaliści
?
?

6 stycznia 2010 r. odbyły się Zawody Okręgowe XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze). Zawody
Centralne odbędą się 20-21 marca 2010 r. – tradycyjnie, w ośrodku Głównego Urzędu Statystycznego, w Jachrance k/Warszawy. Nasz okręg będzie reprezentowało 10
uczniów.
Współpraca z DWR/PULS
Stałym obszarem aktywności PTE jest współpraca ze stowarzyszeniem DialogWspółpraca-Rozwój oraz z miesięcznikiem Puls. Jako partner stowarzyszenia
współpracowaliśmy w 2009 roku przy następujących projektach:
l II Ranking Gmin Województwa Lubuskiego (www.lubuskiranking.pl),
l IV Ranking Gmin Lubuskiego Trójmiasta (www.lubuskietrojmiasto.pl).
Na przełomie lat 2009/2010 rozpoczęliśmy współpracę przy nowym projekcie:
„Lubuski barometr koniunktury gospodarczej - badania i analizy”
(www.dwr.org.pl/lubuskibarometr). Wspólne działania PTE i DWR są finansowywane
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
przez Europejski Fundusz Społeczny oraz przez Urząd Marszałkowski województwa
lubuskiego.
Pismo skupia zielonogórskich publicystów, naukowców i przedsiębiorców (w tym
członków naszego Oddziału) i zajmuje się tematyką regionalną - związaną z gospodarką, życiem społecznym oraz działalnością organizacji pozarządowych w regionie zielonogórskim. Nasza współpraca z DWR/Puls obejmuje także wsparcie logisty-
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czne i organizacyjne - w zakresie dystrybucji miesięcznika oraz obsługi biurowej
wspólnych przedsięwzięć. W dalszym ciągu wraz z pismem kolportowane są aktualne oferty szkoleniowe Oddziału.
Strona internetowa
Witryna internetowa zielonogórskiego PTE (www.pte.zg.pl) jest prowadzona z
myślą o uczestnikach szkoleń. Zawiera m.in. informacje dotyczące tematyki i terminów aktualnych szkoleń. W rubryce Kontakt zawiera wszystkie dane adresowotelefoniczne oraz precyzyjną mapę ułatwiającą dotarcie do naszej siedziby. Na
www.pte.zg.pl są też publikowane lokalne aktualności związane z Olimpiadą Wiedzy
Ekonomicznej oraz informacje na temat realizowanych przez Oddział projektów, a
także zdjęcia dokumentujące działalność Oddziału.
W związku z wygraniem konkursu na organizację szkoleń dla osób niepracujących – w ramach programu unijnego POKL 6.1.1 - stworzona została nowa witryna
internetowa www.szkoleniapte.pl. Zawiera ona podstawowe informacje dotyczące
projektu, dokumenty i procedury rekrutacyjne oraz opis oferowanych kursów. Jako
istotne novum, będzie ona również miejscem prezentacji danych o absolwentach
szkoleń.
Wydawnictwa
Podobnie jak w latach poprzednich - w roku 2009 wydawane były jedynie materiały szkoleniowe (samodzielnie redagowane, drukowane, powielane i oprawiane) o
objętości od 10 do 50 stron formatu A4. Coraz częściej tekstom drukowanym towarzyszą także materiały na płytach CD/DVD.
Klub Młodych Ekonomistów
Współpraca z Klubem Młodych Ekonomistów jest już na stałe wkomponowana w
agendę przygotowań młodzieży do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W 2009 roku
Klub organizował, wspomagał i prowadził następujące zajęcia:
l warsztaty przed zawodami centralnymi OWE (luty/marzec),
l spotkanie promujące kolejną edycję Olimpiady – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – w zielonogórskim I Liceum Ogólnokształcącym (wrzesień),
l wykłady i warsztaty przed zawodami szkolnymi i okręgowymi – w siedzibie
PTE (wrzesień/grudzień).
Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Posiedzenia Stowarzyszenia odbywają się cyklicznie w siedzibie PTE. Prezesem
Stowarzyszenia jest pani Maria Rekusz – pełniąca zarazem funkcję członka zarządu
Oddziału zielonogórskiego PTE. Większość członków Stowarzyszenia należy jednocześnie do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, stąd bardzo dobre wzajemne
kontakty. Obie strony podkreślają wzorową, koleżeńską atmosferę współpracy,
sprzyjającą integracji środowiska ekonomistów.
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Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Zielonej Górze
Lp.
1

2
3
4
5

6

Tabela A

Wyszczególnienie
Działalność popularyzacyjno-szkoleniowa

2008

Konferencje

a) liczba
b) uczestnicy
Seminaria
a) liczba
b) uczestnicy
Szkolenia i kursy
a) liczba
b) uczestnicy
Odczyty i prelekcje
a) liczba
b) uczestnicy
Wydawnictwa i publikacje
a) liczba
b) nakład
Konsultacje i doradztwo
a) liczba
b) uczestnicy
Ekspertyzy
a) liczba
Szkoły i studia zawodowe
a) liczba szkół
przy Oddziale
b) liczba uczestników
c) liczba absolwentów
Inne (nie uwzględnione powyżej) ........................................................

–
–
–
–
58
737
8
330
–
–
4
35
–
–
–
–
–

Struktura organizacyjna Oddziału
Lp.

2009
–
–
–
–
41
492
6
260
–
–
3
27
–
–
–
–
–
Tabela B

Wyszczególnienie

2008

2009

1

Koła

1

1

2

Kluby

1

1

3

Rady Koordynacyjne

–

–

4

Inne

–

–

5

Członkowie

167

165

198

a) zwyczajni
b) wspierający

