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1. Dane rejestrowe
Nazwa: Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP)
Adres: Al. Jana Pawła II 61/212, 01-031 Warszawa
Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestracja: 24 listopada 1994 r.
Wpis KRS nr: 0000203796 do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rejestrze Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS;
Nr REGON: 011197735
NIP: 525 21 33 281
Rodzaj przeważającej działalności (kod PKD): badania naukowe i prace rozwojowe w
dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
Rachunek bankowy: mBank SA nr: 27 1140 1010 0000 5150 0500 1001
Działalność gospodarcza: Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą (co
reguluje § 4 Statutu).

2. Władze
Zgodnie ze Statutem Towarzystwa (Część III. Władze Towarzystwa, §8) Zarząd działa pod
nazwą „Rada Towarzystwa”. Rada składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym
Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Generalnego, wybieranych
przez Walne Zebranie. Kadencja Rady trwa 2 lata. Komisja Rewizyjna (której skład, sposób
powołania oraz zadania są uregulowane w §10 Statutu) jest wybierana także na dwa lata i liczy
trzech członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego Komisji.

2.1. Rada Towarzystwa
Rada Towarzystwa w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 29 maja 2019 r. pracowała
w następującym 7-osobowym składzie:
Julia Patorska - przewodnicząca Rady;
Ewa Balcerowicz - wiceprzewodnicząca Rady;
Wiktor Wojciechowski – wiceprzewodniczący Rady;
Bogna Gawrońska-Nowak – członek Rady;
Rafał Rudzki – członek Rady;
Jacek Wojciechowicz – członek Rady;
Joanna Kośmider- sekretarz generalna.
13 marca 2019 roku rezygnację z pracy w Radzie TEP złożyła Bogna Gawrońska-Nowak. Na
mocy uchwały Walnego Zebrania, które odbyło się 29 maja 2019 r. jej miejsce w Radzie TEP
zajęła Małgorzata Starczewska - Krzysztoszek. Tym samym od 29 maja 2019 r. do 31 grudnia
2019 r. Rada TEP pracowała w następującym 7-osobowym składzie:
Julia Patorska - przewodnicząca Rady;
Ewa Balcerowicz - wiceprzewodnicząca Rady;
Wiktor Wojciechowski – wiceprzewodniczący Rady;
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek – członek Rady;
3

Rafał Rudzki – członek Rady;
Jacek Wojciechowicz – członek Rady;
Joanna Kośmider- sekretarz generalna

2.2. Komisja Rewizyjna
W roku 2019 Komisja Rewizyjna pracowała w składzie powołanym uchwałą Walnego Zebrania
z dnia 17 maja 2018 r., i był on następujący:
Wiktor Patena - Przewodniczący
Beata Pawłowska - Członek
Urszula Skorupska - Członek

3. Misja i cele statutowe
Założyciele wyznaczyli Towarzystwu następujące cele: „rozwój nauk ekonomicznych,
krzewienie wiedzy ekonomicznej i wyjaśnianie zjawisk gospodarczo-społecznych
współczesnego świata, zarówno wśród swoich członków jak i w społeczeństwie” (§ 3 Statutu).
Rada kierująca Towarzystwem w 2019 r. w swoich działaniach stosowała się także
do obowiązującej od kilku lat (na mocy Uchwały Walnego Zebrania) Deklaracji programowej
TEP, która mówi, że Towarzystwo opowiada się „ za zmniejszaniem barier administracyjnych
ograniczających prowadzenie biznesu i za przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji. Bliski
naszym poglądom jest klasyczny liberalizm oraz wolnorynkowe podejście do gospodarki i
polityki gospodarczej. Naszą troską i głównym celem działalności jest podnoszenie poziomu
wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, przy pełnej świadomości trudności w realizacji
takiego zadania” ( https://tep.org.pl/o-tep/).
Walne Zebranie na posiedzeniu 20 czerwca 2017 r. uchwaliło Strategię Towarzystwa
Ekonomistów Polskich, przedstawioną przez Radę, a przygotowaną przez 10-osobową grupę
roboczą w 2016 r. W Strategii misja Towarzystwa została doprecyzowana i brzmi następująco:
„TEP krzewi wiedzę ekonomiczną i wyjaśnia zjawiska gospodarcze współczesnego świata,
propagując poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność
gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski.”
Strategia TEP wyznaczyła cztery obszary aktywności. Trzy z nich: Działalność naukowa,
Krzewienie wiedzy i Debata publiczna odnoszą się do działań zewnętrznych, bezpośrednio
realizujących cele statutowe TEP. Czwarty obszar: Angażowanie i integracja odpowiada na
oczekiwania członków TEP i ma na celu ich integrację i angażowanie się w realizację wizji i
celów Towarzystwa. W poszczególnych obszarach w Strategii zapisane zostały konkretne
działania, których realizacja wpisywałaby się w misję i cele statutowe Towarzystwa. Lista
ujętych w strategii działań jest szeroka i wyznacza ramy dla aktywności Rady i członków
Towarzystwa.
Strategia TEP była stałym punktem odniesienia w codziennych działaniach Rady Towarzystwa
w 2019 roku.
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4. Działalność statutowa TEP
4.1. Projekty
Konkurs Młody Ekonomista
W roku 2019 odbył się finał VIII edycji Konkursu Młody Ekonomista. Konkurs został ogłoszony
15 października 2018 roku, a jego temat to: „Czy gospodarka współdzielenia to impuls do
radykalnej zmiany systemu gospodarczego czy jedynie nowy model biznesowy?”.
W lutym 2019 roku zebrała się Kapituła VIII edycji Konkursu i wybrała najlepsze prace. Decyzją
jury nie przyznano I miejsca. Drugim miejscem nagrodzono pracę Mykoli Polishchuka (z
Collegium Civitas) pt.: „Platformy internetowe – uproszczenia dla wszystkich”. Wyróżnienie
otrzymał zespół w składzie: Mikołaj Blechert, Krzysztof Napierała i Mateusz Szymański z
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się 13 marca w siedzibie Deloitte w
Warszawie. Podczas spotkania kilkadziesiąt osób wysłuchało wykładu prof. Leszka
Balcerowicza pt.: „Dobre i złe ustroje”. Prelekcja była wprowadzeniem do tematyki konkursu,
czyli gospodarki współdzielenia oraz późniejszej debaty panelowej, w której wzięli udział dr
hab. Andrzej Kondratowicz (współzałożyciel TEP i profesor SWPS), Marek Metrycki (prezes
zarządu Deloitte w Polsce) oraz Jakub Giza (przedstawiciel Nextbike Polska S.A.). Debatę
poprowadziła przewodnicząca TEP Julia Patorska.
Partnerami VIII edycji Konkursu Młodego Ekonomisty byli: firma Deloitte, Wydział Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Bussines Warsaw Youth, Radio Kampus i
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa.
3 grudnia 2019 roku Towarzystwo Ekonomistów Polskich ogłosiło kolejną, IX już edycję
Konkursu Młody Ekonomista. Tym razem na temat Rada Towarzystwa wybrała kwestię
„Ochrona środowiska a wolność gospodarcza”. Do Kapituły Konkursu zaproszono: prof. Leszka
Balcerowicza, dra Konrada Walczyka, dra hab. Andrzeja Kondratowicza, dr Małgorzatę
Starczewską – Krzysztoszek, prof. Elżbietę Adamowicz, prof. Piotra Jeżowskiego, Julię
Patorską, Michała Mikołajczyka i Damiana Olko.
Termin składania prac wyznaczono na 27 stycznia 2020 r.
TEP o gospodarce
W czerwcu 2019 r. Towarzystwo Ekonomistów Polskich rozpoczęło projekt “TEP o
Gospodarce”, którego koordynatorką została pomysłodawczyni przedsięwzięcia, członkini
Rady TEP - Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Celem projektu jest popularyzowanie
wiedzy o gospodarce, pomoc w rozumieniu procesów w niej zachodzących, a także udział
Towarzystwa Ekonomistów Polskich w dyskusji publicznej. Cele te realizowane są poprzez
tworzenie komentarzy i informacji prasowych, które są publikowane zawsze wtedy, gdy
pojawiają się interesujące dane dotyczące gospodarki polskiej, europejskiej, światowej,
ciekawe raporty, analizy, czy też opracowania.
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“TEP o Gospodarce” obejmuje szeroki zakres tematyczny: globalizację, finanse publiczne,
wzrost gospodarczy, koniunkturę gospodarczą, produkcję sprzedaną przemysłu i
budownictwa, PMI, inflację, koniunkturę konsumencką, sprzedaż detaliczną, podatki, rynek
pracy, handel zagraniczny, sektor przedsiębiorstw, innowacje, B+R, nowe technologie,
ochronę środowiska, , system emerytalny, euro. Zakres tematyczny wynika z kompetencji i
zainteresowań członków TEP, którzy zadeklarowali swój udział w projekcie. Może on w każdej
chwili ulec rozszerzeniu (co cały czas się dzieje), jeśli tylko pojawią się nowe propozycje i
deklaracje uczestnictwa w projekcie ze strony członków TEP.
W roku 2019 (od czerwca) opublikowane zostały 42 komentarze. Ich autorami byli członkowie
TEP: Jarosław Janecki, Piotr Kuczyński, Aleksander Łaszek, Jarosław Neneman, Julia Patorska,
Ewa Sadowska-Cieślak, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Rafał Trzeciakowski, Jacek
Wojciechowski.
Komentarze są rozsyłane do członków TEP, dziennikarzy i innych zainteresowanych
interesariuszy, którzy wyrazili chęć otrzymywania materiałów, oraz zamieszczane na stronie
internetowej Towarzystwa oraz profilach TEP w mediach społecznościowych - Facebook i
LinkedIn.
Projekt cieszy się zainteresowaniem wśród członków TEP, dziennikarzy oraz osób
interesujących się problematyką gospodarczą, czytających komentarze na platformach
komunikacyjnych. Komentarze TEP o gospodarce są regularnie cytowane lub udostępniane w
takich mediach, jak: Rzeczypospolita, Business Insider, WNP, Polishbrief.pl i innych.
TEPiszki
Fiszki ekonomiczne Towarzystwa Ekonomistów Polskich, w skrócie TEPiszki, to autorski
pilotażowy cykl edukacyjny TEP, który przystępnym językiem i w dostępny sposób (nośniki
cyfrowe w przestrzeni publicznej) ma przybliżać społeczeństwu istotne pojęcia ekonomiczne.
W pilotażu opracowano kilkadziesiąt haseł, które można znaleźć tutaj:
https://tep.org.pl/publikacje-tep/tepiszki/.
Pomysł projektu wywodził się z założenia, że znajomość podstaw ekonomii jest podstawą do
lepszego rozumienia mechanizmów funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa, a także do
prowadzenia merytorycznej debaty publicznej oraz jakościowej publicystyki. Ze względu na
charakter tego cyklu, przybliżane odbiorcom pojęcia są przedstawiane w sposób uproszczony
i nie stanowią pełnych definicji naukowych.
Inicjatywa realizowana była w ścisłej współpracy z firmą AMS – liderem reklamy Out-of-Home
(OOH) w Polsce. TEPiszki ukazywały się od grudnia 2019 r. w serwisie Cityinfo na cyfrowych
nośnikach AMS – w wiatach przystankowych, galeriach handlowych i w autobusach. Cityinfo
to miejski serwis informacyjno-reklamowy AMS, przygotowywany przez profesjonalnych
dziennikarzy i aktualizowany na bieżąco. Informacje ekonomiczne prezentowane były w nowo
powstałym dziale ekonomia. Koordynatorem projektu jest Rafał Rudzki, członek Rady TEP.
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4.2. Debaty, seminaria, konferencje
Konferencja naukowa „Produktywność gospodarki: uwarunkowania, determinanty,
perspektywy”
Konferencja naukowa została przygotowana z inicjatywy TEP, ale w ścisłej i wzorcowej
współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Wydziałem Prawa Administracji i Ekonomii
(WPAIE) Uniwersytetu Wrocławskiego. NBP wzięło na siebie gros kosztów finansowych, a
także przygotowanie logo konferencji oraz szereg kwestii organizacyjnych. Temat został
wybrany wspólnie przez przedstawicieli trzech instytucji współorganizujących konferencję.
Przygotowania rozpoczęły się w maju 2018 r., a sama konferencja odbyła się 12 kwietnia 2019
roku we Wrocławiu, w sali konferencyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej celem było
stworzenie forum dla przedyskutowania zagadnień dotyczących produktywności gospodarki,
jej uwarunkowań i determinant, zarówno w kontekście gospodarki polskiej, jak i w szerszej
perspektywie Europy i świata.
Konferencja była poprzedzona konkursem prac naukowych. Do konkursu zgłoszonych zostało
36 artykułów, zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Rada Programowa wybrała do
prezentacji na konferencji we Wrocławiu 12. Najlepsze artykuły miały zostać opublikowane
w czasopiśmie Narodowego Banku Polskiego „Bank i Kredyt”.
Przewodniczącą Rady Programowej konferencji została prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz (TEP,
SGH), sekretarzem Jan Baran (NBP, UW), członkami: dr hab. Henryk Ćwikliński (TEP, UG), dr
hab. Bogna Gawrońska-Nowak (TEP, Uczelnia Łazarskiego), dr hab. Jakub Growiec (NBP, SGH),
prof. dr hab. Urszula Grzelońska (TEP, INE PAN), dr hab. Jan Hagemejer (NBP, UW), dr hab.
Ryszard Kokoszczyński (NBP, UW), dr hab. Marcin Kolasa (NBP, SGH), dr hab. Jacek Kotłowski
(NBP, SGH), prof. dr hab. Witold Kwaśnicki (TEP, UWr), dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak
(TEP, UE w Poznaniu), dr hab. Rafał Matera (UŁ), dr Jakub Mućk (NBP, SGH), dr Wiktor
Wojciechowski (TEP, SGH).
Gościem specjalnym konferencji była Beata Smarzynska-Javorcik, profesor na Wydziale
Ekonomii Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz research fellow w CEPR - Centre for Economic
Policy Research. Wykład prof. Javorcik poświęcony był tematowi: Bezpośrednie Inwestycje
zagraniczne, produktywność i struktura eksportu.
Na konferencji w trzech sesjach referaty z wynikami badań przedstawili pracownicy naukowi
związani ze Szkołą Główną Handlową, Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW, Uniwersytetem
Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Ekonomicznym w
Poznaniu, Uniwersytetem Gdańskim, NBP, GUS oraz niezależnym instytutem badawczym
CENEA. Konferencja zgromadziła wielu uczestników. W rozmowach kuluarowych podkreślano,
że spotkanie było bardzo interesujące i niewątpliwie potrzeba kontynuacji tego typu
wydarzeń.
Udział w konferencji był bezpłatny.
W TEP koordynatorem konferencji była Ewa Balcerowicz, wiceprzewodnicząca Towarzystwa.
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Projekt TEP “Blockchain i Nowe Technologie”.
Koordynatorem projektu, powołanego w 2018 roku jest Jacek J. Wojciechowicz,
pomysłodawca projektu i od maja 2018 r. członek Rady TEP.
Projekt „Blockchain” zakłada możliwość utworzenia przy TEP multidyscyplinarnej “Community
of Practice”, będącej forum wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskami biznesu i nauki (w
tym ekonomistami i prawnikami). Zadaniem grupy będzie również pomoc w identyfikacji
barier dla rozwoju gospodarki opartej o najnowsze technologie.
W roku 2019 w pracach Projektu uczestniczyli: Jacek Wojciechowicz, Małgorzata StarczewskaKrzysztoszek, Daniel Dudek, Iwona Karasek-Wojciechowicz. Odbyły się cztery spotkania
zespołu projektowego, podczas których omawiano plany działalności w ramach Projektu.
Kontynuowana była także współpraca z Alior Bankiem.
W czerwcu 2019 roku Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek i Jacek Wojciechowicz
opublikowali Komunikat TEP na temat innowacyjności Polski na tle innych krajów
europejskich. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek uczestniczyła w pracach Koalicji na Rzecz
Nowych Technologii. Iwona Karasek-Wojciechowicz, jako członek Grupy Roboczej,
uczestniczyła w pracach EU Blockchain Observatory and Forum, inicjatywy Komisji
Europejskiej i Parlamentu Europejskiego
18 września 2019 r. Towarzystwo wspólnie z Alior Bankiem zorganizowało seminarium na
temat „Wyzwań etycznych dla Sztucznej Inteligencji, Blockchain i innych nowych technologii”.
Była to kolejna odsłona projektu TEP „Blockchain i nowe technologie” zainicjowanego rok
wcześniej. Celem projektu jest włączenie TEP i jego członków w trwające na świecie i w Polsce
dyskusje na temat znaczenia nowych technologii dla gospodarki, szans i ryzyk z nich
wynikających.
Seminarium, które odbyło się w gościnnej przestrzeni RBL Alior Banku, otworzyli Tomasz
Sienicki, menedżer ds. strategii technologii Blockchain w Alior Banku i - ze strony TEP - Jacek
Wojciechowicz. W seminarium wzięło udział około 50 uczestników, reprezentujących
środowiska biznesowe, technologiczne i akademickie, a także gość z Komisji Europejskiej.
W trakcie spotkania prezentacje przedstawili: Tomasz Sienicki (Alior Bank) Tomasz Szymański
(CEO i założyciel Software Mill) dr Sebastian Szymański (UW), Piotr Beńke (Chief Technology
Officer dla IBM Poland and Baltics) oraz członkowie TEP: Jacek J. Wojciechowicz, dr hab. Iwona
Karasek-Wojciechowicz (UJ, EU Blockchain Observatory and Forum, radca pracy w Kancelarii
Karasek&Wejman) i dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek (WNE UW i TEP).Po
prezentacjach odbyła się dyskusja z uczestnikami seminarium.
Uczestnicy spotkania, w rozmowach kuluarowych i komentarzach, podkreślali wysoki poziom
merytoryczny seminarium i wagę zagadnień, jakie zostały przedstawione na seminarium.
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Konferencja pt. „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa”
24 września w sali Wzorcownia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się końcowa
konferencja z projektu badawczego „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki
żywnościowej” realizowanego przez TEP od jesieni 2017 r. w ramach współpracy z Fundacją
EFRWP - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Konferencja zatytułowana „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa” zorganizowana
została przez Fundację EFRWP wspólnie z Towarzystwem Ekonomistów Polskich (TEP) oraz
Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
Na konferencji zaprezentowany został raport z projektu, który został zatytułowany „Struktura
polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej”. Oryginalnie planowany jako 120-stronicowa
analiza grupy ekspertów, ostatecznie przybrał formę 2-krotnie większego raportu i po
uzgodnieniach między EFRWP i TEP został wydany jako książka w wydawnictwie naukowym
CeDeWu. Za całą publikację od strony merytorycznej odpowiedzialny był dr Janusz Rowiński
(TEP) i prof. Walenty Poczta (UP w Poznaniu). Autorami analiz, które znalazły się w publikacji,
oprócz wymienionych redaktorów książki, są Wawrzyniec Czubak (Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu), Wojciech Knieć (Instytut Socjologii UMK w Toruniu), Wiesław Musiał
(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Benedykt Pepliński (UP w Poznaniu), Józef Pyrgies
(niezależny konsultant), Arkadiusz Sadowski (UP w Poznaniu) oraz Wojciech Sroka i Tomasz
Wojewodzic (obaj z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie). Publikacja ukazała się na kilka dni
przed konferencją i została rozdana jej uczestnikom. Książka, której publikację sfinansował
EFRWP, jest także w sprzedaży.
Na konferencji prezentacji raportu dokonali jej autorzy: prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Janusz
Rowiński, dr Józef Pyrgies, dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, dr Benedykt Pepliński oraz dr hab.
Wojciech Knieć. Prezentacje z konferencji przygotowane przez prelegentów dostępne są na
stronie https://tep.org.pl/prezentacje-problemy-strukturalne-polskiego-rolnictwa/
W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny. Wzięli w nim udział Adam Tański –
członek Kapituły Fundacji EFRWP, profesorowie Henryk Runowski oraz Edward Majewski ze
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zygmunt Jodko – przedstawicieli
Lubuskiego Związku Rolników i Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli
Rolnych, Ryszard Czaicki z Małopolskiej Izby Rolniczej oraz Ryszard Kamiński z KujawskoPomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minkowie.
Konferencję poprowadził prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN).
Tematyka konferencji oraz wyniki analiz zespołu eksperckiego ujęte w publikacji książkowej
spotkały się z dużym zainteresowaniem. Konferencja zgromadziła blisko 160 uczestników. W
spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji rolniczych i lokalnych społeczności z
terenów wiejskich, władz rządowych i samorządowych, a także kręgów akademickich oraz
przedsiębiorstw z sektora rolniczego.
Po konferencji ukazało się w mediach wiele informacji o konferencji oraz o raporcie.
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Koordynatorem projektu rolnego była Ewa Balcerowicz. Koordynatorem zespołu eksperckiego
pracującego wspólnie nad raportem był dr Janusz Rowiński, inicjator projektu.

Panel nt. Akcyza – łatwy sposób na zwiększanie wpływów do budżetu państwa w roku 2020?
Towarzystwo Ekonomistów Polskich zorganizowało panel dyskusyjny, w formie śniadania z
ekspertami, pt.: „Akcyza – łatwy sposób na zwiększanie wpływów do budżetu państwa w roku
2020?”. Spotkanie odbyło się 11 września 2019 r. w Warszawie. Wzięli w niej udział wybitni
eksperci specjalizujący się w tematyce podatkowej, w tym akcyzowej: Wojciech Bronicki –
ekspert w dziedzinie podatku akcyzowego w Polsce, wieloletni dyrektor Departamentu
Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów oraz dr Jarosław Neneman – ekonomista,
wykładowca; w latach 2003-2006 pracownik Ministerstwa Finansów, gdzie był kolejno
doradcą ministra, szefem gabinetu politycznego, podsekretarzem stanu odpowiedzialnym za
legislację i politykę podatkową, także członek TEP.
Spotkanie poprowadził red. Grzegorz Cydejko, członek TEP. W spotkaniu wzięli udział
dziennikarze, publicyści, analitycy ekonomiczni oraz eksperci zajmujący się tematyką
podatkową, w tym akcyzą. Spotkanie rozpoczęły dwie prezentacje dotyczące instrumentu
jakim jest akcyza w odniesienia do aktualnych regulacji oraz druga z nich omawiająca kwestie
polityki akcyzowej. Prezentacje merytoryczne przeplatane były dyskusjami dotyczącymi
aktualnych i przyszłych wyzwań związanych z funkcjonowaniem tego podatku – zarówno z
perspektywy maksymalizacji przychodów Skarbu Państwa, ale także uwarunkowań rynkowych
oraz biznesowych.
Na potrzeby spotkania TEP przygotował obszerną broszurę “O podatku akcyzowym”.
Można ją pobrać ze strony internetowej:
https://tep.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/TEP_Akcyza_Broszura_100919.pdf

Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Jana Winieckiego
Rada TEP z wielką satysfakcją przyjęła przygotowaną przez dra Jarosława Janeckiego we
wrześniu 2019 r. propozycję, by w roku 2020 zorganizować konferencję ku czci Jana
Winieckiego. Miałaby to być pierwsza z wieloletniego cyklu konferencji naukowych im prof.
Winieckiego, które mogłyby się odbywać co dwa lata, za każdym razem w innym ośrodku
naukowym, z którymi Profesor był związany zawodowo. Celem cyklu konferencji jest
propagowanie myśli i dorobku naukowego profesora Winieckiego, który był jednym z
założycieli TEP oraz jego wieloletnim Prezesem. Profesor był osobą o bogatym dorobku
naukowym oraz wyrazistych, a dla wielu, kontrowersyjnych poglądach. W środowisku
akademickim cieszył się powszechnym uznaniem.
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Towarzystwo Ekonomistów Polskich zaprosiło do współpracy przy organizacji 1. Konferencji
im. Jana Winieckiego Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższą Szkołą
Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Obie uczelnie pozytywnie zareagowały na
propozycję TEP, a WE UG przyjął na siebie rolę gospodarza pierwszej konferencji. Termin został
ustalony na maj-czerwiec 2020 r.
Zaakceptowany przez Radę TEP tytuł pierwszej konferencji: „Gospodarka bez ekonoma –
którędy do dobrobytu?” odnosi się do tytułu książki pod red. prof. Winieckiego, która ukazała
się w 1999 roku. Składały się na nią teksty, które powstały na rzecz realizowanego przez TEP
programu publicznej edukacji ekonomicznej pod nazwą „Którędy do dobrobytu?”
W ramach konferencji przewidziana jest sesja plenarna i sesja naukowa. Planowana jest
również wystawa publikacji Profesora, którą podjął się zorganizować prof. Henryk Ćwikliński,
członek TEP i profesor WE UG. Konferencja będzie podzielona na dwie części: sesję plenarną z
dyskusją panelową oraz sesję naukową. W ramach tej drugiej będą przedstawiane wyniki
badań prac naukowych zgłoszonych na konferencję w odpowiedzi na ogłoszenie publiczne.
Zakres merytoryczny konferencji będzie obejmował zagadnienia badawcze z następujących
tematów: (a) transformacja gospodarcza i zmiany ustrojowe, (b) globalizacja i inne wyzwania
współczesnej gospodarki, (c) podatki, nierówności dochodów, (d) polityka pieniężna.
Prof. Elżbieta Adamowicz przyjęła na siebie obowiązki pokierowania pracami Rady
Programowej Konferencji, dr Jarosław Janecki – jej sekretarza. Projektem z ramienia Rady
opiekuje się Ewa Balcerowicz.

4.3. Pozostałe wydarzenia
Towarzystwo Ekonomistów Polskich w Koalicji „15 lat Polski w UE”
W 2019 roku Polska obchodziła 15-lecie przystąpienia do Unii Europejskiej. Z tej okazji
Towarzystwo Ekonomistów Polskich zostało zaproszone do Koalicji think-tanków „15 lat Polski
w UE”. Inicjatorem oraz koordynatorem działań Koalicyjnych było Centrum Analiz SpołecznoEkonomicznych (CASE). Do współpracy, oprócz TEP, zaproszono najlepsze, niezależne polskie
instytucje wspierające badania, edukację i szerzenie wiedzy ekonomiczno-społecznej w
Polsce, takie jak: Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Centrum Stosunków
Międzynarodowych, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Centrum im. prof. Bronisława
Geremka, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Global.Lab, GRAPE, In.Europa, Instytut Badań
Strukturalnych, Polska Fundacja im. Roberta Schumana.
Działania w ramach Koalicji koncentrowały się na dwóch głównych celach. Pierwszym było
uczczenie piętnastej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej poprzez wspólne, regularne
dostarczanie i popularyzację wysokiej jakości analiz, eksperckich rekomendacji i niezależnych
opinii oraz promocję wartości (lecz również ograniczeń) ekonomicznie i instytucjonalnie
zintegrowanej Europy, a w szczególności członkostwa Polski w UE.
Drugim istotnym celem było pogłębienie współpracy wśród think-tanków i wzmocnienie
przekazu gromadzonej przez nich wiedzy i doświadczenia.
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W ramach członkostwa, TEP wspierało inicjatywę poprzez udostępnianie publikacji i działań
edukacyjnych organizowanych przez samo Towarzystwo, jak też partnerów projektu.
Za projekt w TEP odpowiadał Rafał Rudzki, członek Rady.

4.3 Stanowiska/ opinie/ apele TEP
Przygotowanie i publikowanie Stanowisk Rady TEP jest odpowiedzią na oczekiwania członków
TEP zgłoszone na Walnym Zebraniu w maju 2018 r.
W roku 2019 Rada TEP opublikowała dziewięć stanowisk, w których poruszane były kwestie z
zakresu polityki gospodarczej mające istotny wpływ na perspektywy wzrostu polskiej
gospodarki i jedną opinię, która była odpowiedzią na zaproszenie do udziału w konsultacjach
społecznych. Członkowie TEP byli również wśród sygnatariuszy apelu o zapewnienie
stabilności finansów publicznych skierowanego do rządu.
Koordynatorem tego obszaru działalności w ramach Rady do kwietnia 2019 roku był Wiktor
Wojciechowski wiceprzewodniczący Rady TEP, a od maja 2019 r. Julia Patorska
przewodnicząca Rady TEP. Stanowiska są przygotowywane przez ekspertów-członków
naszego Towarzystwa. W 2019 r. w projekty stanowisk przygotowali: dr Anna Fornalczyk,
Damian Olko, Maciej Stańczuk, dr Aleksander Łaszek.
Poniżej wykaz Stanowisk Rady TEP, data ich publikacji i ich krótki opis. Wszystkie stanowiska
są dostępne na www.tep.org.pl/publikacje-tep/opinie/
Stanowisko Rady TEP o postępującej monopolizacji polskiej gospodarki (14.01.2019 r.)
Próby tworzenia przez państwo narodowych czempionów ograniczają konkurencję rynkową,
a w efekcie hamują innowacyjność i tempo rozwoju polskiej gospodarki. Liczne doświadczenia
wskazują, że arbitralne zakładanie, iż duży podmiot będzie bardziej efektywny niż mały, to z
reguły życzeniowe strategie rozwoju, które kończą się rynkową porażką. Promowana przez
obecny rząd tzw. repolonizacja gospodarki w praktyce oznacza przejmowanie kontroli nad
przedsiębiorstwami przez polityków.
Zdaniem Rady TEP, poprawa perspektyw wzrostu polskiej gospodarki wymaga
demonopolizacji gospodarki. Warunkiem koniecznym dla osiągnięcia tego celu jest
odstąpienie od centralizacji zarządzania przez polityków; umacnianie sektora prywatnego;
poddanie spółek Skarbu Państwa kryteriom rachunku ekonomicznego; rozwój konkurencji i jej
ochrona przez niezależny organ administracji centralnej; prowadzenie polityki personalnej w
spółkach Skarbu Państwa wyłącznie w oparciu o kryteria merytoryczne oraz wzmocnienie
stabilności prawa przyjaznego dla biznesu.
Stanowisko Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich w sprawie zamrożenia cen energii w
2019 roku (31.01.2019 r.)
Ustawa o zamrożeniu cen energii w roku 2019 jest gwarancją skokowego wzrostu tych cen po
wyborach parlamentarnych. Zamrożenie cen energii zwiększa i tak już ̇ bardzo wysokie ryzyko
inwestycyjne i z pewnością ̨ przyczyni się ̨ do podtrzymania inwestycyjnej wstrzemięźliwości
wielu przedsiębiorców.
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Stanowisko Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich w sprawie nielegalnego uboju bydła
(7.02.2019 r.)
W stanowisku tym Rada TEP odniosła się do nagłośnionych na początku 2019 r. przypadków
wykrycia nielegalnego uboju bydła w Polsce, które wywołały negatywną reakcję wielu państw
członkowskich Unii Europejskiej. Towarzystwo przestrzegło, że konsumenci w UE – dbając o
swoje zdrowie – mogą ograniczyć kupno wszelkich produktów mięsnych, a być może także
innych artykułów spożywczych pochodzących z Polski. Ujawnione przypadki nielegalnego
uboju bydła dowodzą, że system nadzoru nad wysoce wrażliwym sektorem uboju bydła w
Polsce jest nieskuteczny. Konieczne jest więc natychmiastowe wprowadzenie odpowiednich
działań, które wzmocnią nadzór weterynaryjny nad ubojniami.
Opinia TEP do projektu zmiany niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie
(1.03.2019 r.)
Towarzystwo Ekonomistów Polskich przygotowało i przesłało opinię w odpowiedzi na
ogłoszenie przez Ministerstwo Sprawiedliwości konsultacji społecznych na temat projektu
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (sygn. UD145 Rządowy
Proces).
Konkluzją obszernej opinii było stwierdzenie, że zaostrzenie ustawy antylichwiarskiej w
postaci proponowanej przez rząd, nie zwiększy ochrony klienta, a jej skutkiem ubocznym może
być wymuszenie zmiany modeli biznesowych pożyczkodawców i działanie w strefie
regulowanej pod licencją bankową. Nowe banki niestety nie będą powstawać w Polsce, tylko
w innych krajach unijnych o przyjaznej regulacji dla fintechów technologicznych.

Stanowisko Rady TEP. Zmiany klimatu a rola procesów rynkowych: czysty zysk jest możliwy
(17.09.2019 r.)
Utożsamianie zmian klimatu jedynie z modelem gospodarki rynkowej jest nieuzasadnione. Jest
to zjawisko złożone i tym samym odejście od modelu gospodarki rynkowej lub ograniczenie
aktywności gospodarczej wpływające na kurczenie się PKB, nie gwarantuje zahamowania
kryzysu klimatycznego. Równocześnie, to właśnie w mechanizmach rynkowych można szukać
bodźców do określonego działania aktorów rynku, którzy podejmując aktywność gospodarczą
w określonych ramach mogą przyczyniać się do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka
na środowisko.
Apel ekonomistów, w tym członków TEP, pt. “Wygrana nie za każdą cenę” (25.03.2019 r.)
Ekonomiści zwrócili się z apelem do polityków i obywateli o rozwagę oraz poszanowanie
stabilizacji finansów publicznych. Zdaniem autorów Apelu ostatnie propozycje rządowe łamią
podstawowe wymogi gwarantujące stabilność finansów publicznych i zabezpieczające kraj
przed wejściem na drogę znaną jako "scenariusz grecki".
W apelu podkreślono, że z racji zbliżających się wyborów potrzebna jest obywatelom
wiarygodna ocena stanu finansów publicznych i zagrożeń dla nich. Ich stan obecny jest lepszy
niż mogło się wydawać trzy lata temu, ale nie jest tak dobry, jak być powinien.
Wśród podpisanych pod Apelem byli członkowie TEP: Elżbieta Adamowicz, Janusz Jankowiak,
Jarosław Neneman, Ludwik Kotecki, Ryszard Petru oraz Maciej Grabowski.
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4.4. Działalność klubowa
W ramach działalności klubowej w 2019 r. odbyło się dziewięć Spotkań Obiadowych
Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Obiady TEP to zamknięte spotkania z ważnymi osobami
ze świata gospodarki i polityki; spotkania stanowią okazję do otwartej dyskusji na bieżące
tematy życia społeczno-gospodarczego. Są one dostępne wyłącznie dla członków Towarzystwa
Ekonomistów i gości zapraszanych indywidualnie na specjalne zaproszenie członka Rady. Za
organizację spotkań obiadowych odpowiada Julia Patorska, przewodnicząca Rady.
Spotkanie z Maciejem Bando, prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (8 stycznia 2019 r.)
Choć spotkanie było zaplanowane z wyprzedzeniem, to czas, w którym się odbyło był
wyjątkowo trafny z punktu widzenia problemów polskiego rynku energii. Gość spotkania
przedstawił historyczne uwarunkowania kształtowania się rynku energii w Polsce. Następnie
poruszył kwestie związane z bieżącą sytuacją, w których korporacyjne aspekty związane z
własnością spółek energetycznych zaczęły odgrywać istotne znaczenie dla kształtowania
mechanizmów funkcjonowania rynku energii. Ważnym wątkiem w dyskusji była kwestia
czynników wpływających na ceny energii, w tym zobowiązania wynikające m.in. z polityki
klimatycznej Unii Europejskiej. Konsekwencje podejmowanych wówczas zobowiązań były do
przewidzenia, ale brak było jednoznacznych i wyprzedzających działań po stronie polskiej.
Dzisiejsza sytuacja na rynku energii jest trudna zarówno dla regulatora, producentów energii,
jak i jej odbiorców.
Spotkanie z prof. Markiem Rockim, rektorem Szkoły Głównej Handlowej (5 marca 2019 r.)
Prof. Marek Rocki za przełom w reformowaniu szkolnictwa wyższego uważa reformę
przygotowaną przez minister Barbarę Kudrycką i wdrażaną w latach 2007-2011. Również
poprzedzający ją system pozwalał na głębokie przekształcenia uczelni, czego dowodem była
reforma SGH dokonana z wewnętrznej, uczelnianej inicjatywy w latach 1990.
W toku dyskusji zebrani doszli do wniosku, że novum reformy Gowina to praktyczne zniesienie
wymogu habilitacji. Natomiast dopuszczenie do obejmowania wyższych stanowisk w uczelni
wybijającym się specjalistom otwiera drogę wszystkim uczelniom, a w szczególności
prywatnym do dostosowania poziomu i kierunku studiów do nowoczesnych potrzeb
gospodarki. Z drugiej strony, stworzenie pewnych barier dla mało efektywnych szkół
prywatnych poprzez ustalenie minimalnych wynagrodzeń na danym stanowisku eliminuje
niski poziom nadawania tytułów przez te szkoły. Podstawową wadą obecnej reformy jest
niespotykany dotąd system zbiurokratyzowania ewaluacji.
Spotkanie z Krzysztofem Kwiatkowskim, Prezesem Najwyższej Izby Kontroli
(28 marca 2019 r.)
Spotkanie z prezesem NIK K. Kwiatkowskim (którego kadencja upłynęła 31 sierpnia 2019 r.),
koncentrowało się na roli NIK oraz problemach towarzyszących realizacji konstytucyjnej
gwarancji niezależności Izby. Prezes NIK przypomniał, że rola Izby jako niezależnego organu
kontroli wydatków publicznych uwzględniona została w Traktacie Akcesyjnym, co daje jej
mocny mandat działania. Po przedstawieniu głównych zadań Izby, zakresu podmiotowego
prowadzonej kontroli oraz jej zasad (którymi są: przejrzystość intencji, apolityczność,
rzetelność, kolegialność decyzji). Prezes NIK przytoczył przykłady prowadzonych przez Izbę
istotnych kontroli. Kilkaset kontroli przeprowadzanych przez NIK w każdym roku nie
odzwierciedla istniejących potrzeb, tym bardziej, że po 2-3 latach jest podejmowana re14

kontrola. Corocznym zadaniem NIK jest kontrola wykonania budżetu każdej instytucji
państwowej za rok poprzedni, a zgodnie z ustawą o NIK – wszystkie (z wyjątkiem
oklauzulowanych, np. dot. wojska) wyniki – co jest bardzo istotne – muszą być publikowane.
Spotkanie z Pawłem Wojtunikiem, szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach
2009-2015, koordynatorem zespołu doradczego Komisji Europejskiej do spraw walki z
korupcja dla rządu Mołdawii (17 kwietnia 2019 r.)
Tematem spotkania była walka z korupcją w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Gość
spotkania scharakteryzował wpływ, jaki ma zjawisko korupcji na gospodarkę oraz sposób
funkcjonowania administracji publicznej, sektora publicznego oraz przedsiębiorstw. Były szef
CBA podkreślił postępy, jakich dokonała Polska w walce z korupcją, wskazując jednocześnie,
że pozycja Polski w rankingu indeksu postrzegania korupcji, prowadzonego przez
Transparency International, nieznacznie spadła w porównaniu do 2015 roku. P. Wojtunik
skomentował wybrane nowe regulacje np. przygotowywaną ustawę o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych, wskazując na zagrożenia związane z ich wdrożeniem. W trakcie
ożywionej dyskusji omówiono istotność systemowych działań prewencyjnych, rolę
profesjonalnych i niezależnych służb zajmujących się przeciwdziałaniem korupcji oraz
najlepsze praktyki oraz rozwiązania funkcjonujące w innych państwach m.in.: w Mołdawii, na
Ukrainie, w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych.
Spotkanie z Pawłem Pudłowskim, posłem na Sejm VIII kadencji i od 2018 roku przewodniczący
Klubu Poselskiego Nowoczesnej (15 maja 2019 r.)
Wystąpienie P. Pudłowskiego, który jest przewodniczącym Sejmowej Komisji Cyfryzacji,
Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, koncentrowało się na efektach komercjalizacji
badań naukowych w Polsce i wykorzystaniu środków publicznych na innowacje przez
przedsiębiorstwa. Z dwóch szczegółowych kontroli przeprowadzonych przez NIK w 2018 r.
(jedna dotyczyła transferu wiedzy i technologii poprzez spółki jednostek naukowych, druga
wykorzystania przez przedsiębiorców środków publicznych na innowacje i prace badawczorozwojowe), wynika, że polityka innowacyjna jest nieskuteczna. Gość spotkania zwrócił uwagę
na istotną rolę regulacji we wprowadzaniu i testowaniu nowych rozwiązań, sprawnej
infrastruktury i kompetencji cyfrowych oraz partnerskiej postawy funkcjonariuszy publicznych
w tym zakresie. W trakcie dyskusji z gościem spotkania zidentyfikowane zostały liczne dobre
praktyki instytucjonalne wpływające na działalność innowacyjną przedsiębiorstw, w tym na
Litwie (tzw. piaskownice regulacyjne), Malcie (kompleksowe ramy prawne dla nowych
technologii rejestrów rozproszonych), Wielkiej Brytanii (przemyślane zachęty i warunki
komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych), czy Izraelu (edukacja
przedsiębiorcza).
Spotkanie z Leszkiem Skibą, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów i Głównym
Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych (15 lipca 2019 r.)
L. Skiba przedstawił zasady, na których opiera się praca Ministerstwa Finansów (MF) w
obszarze dyscypliny finansów publicznych. Zaznaczył, że MF odpowiada za finansowanie
projektów politycznych, które najczęściej formułowane są przez inne ministerstwa, określa
jedynie „przestrzeń fiskalną”, która tworzy „bariery wejścia” dla kolejnych wydatków
budżetowych. To co w ramach tej przestrzeni jest finansowane z budżetu państwa nie należy
do wyłącznej decyzji MF, bo jest to decyzja premiera i całego rządu. W Polsce wydatki
budżetowe mają odpowiadać na potrzeby społeczne, mając na uwadze, że wydatki
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inwestycyjne mają znaczenie dla potencjału gospodarki. Do zasad tych odnieśli się
uczestniczący w spotkaniu członkowie TEP wskazując m.in., że takie podejście do finansów
publicznych będzie powodowało nieefektywność części wydatków budżetowych. Decyzje
polityczne nie biorą bowiem pod uwagę konieczności porównywania korzyści i kosztów
wiążących się z finansowaniem potrzeb społecznych i dokonywania wyborów na podstawie
ich analizy. Poza tym zawsze będą uwzględniały krótki okres, bez brania pod uwagę
konsekwencji w średnim i długim okresie.
Dyskusja dotyczyła także reguły wydatkowej. L. Skiba zapewnił, że nie ma prób podważenia jej
stosowania przez rząd. Nie widzi też problemu z zapewnieniem jej przestrzegania, bo
likwidacja OFE i przeniesienie większości środków do IKE przy wprowadzeniu opłaty
przekształceniowej (15% przeniesionych do IKE środków) rozwiązuje problem.
Spotkanie obiadowe z dr hab. Andrzejem Rzońcą, profesorem Szkoły Głównej Handlowej,
członkiem Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010–2016, w l. 2016 -17 przewodniczącym
Towarzystwa Ekonomistów Polskich, od 2017 roku głównym ekonomistą PO (10 września 2019
r.)
Spotkanie obiadowe z byłym Przewodniczącym Rady TEP dotyczyło w dużej mierze programu
gospodarczego PO. Gość obiadu przedstawił zarys programu z głównymi elementami
dotyczącymi aspektów gospodarczych kraju, m.in. sposobów na uproszczenie systemu danin
publicznych oraz ograniczenie klina podatkowego.
Dyskusja, która wywiązała się w trakcie spotkania, dotyczyła między innymi wyzwań
związanych z przekazywaniem opinii publicznej zawiłych tematów gospodarczych w sposób,
który dotrze do odbiorcy. W trakcie kampanii wyborczej jest to tym bardziej trudne, bo liczą
się krótkie i chwytliwe hasła.
Spotkanie obiadowe z dr Katarzyną Lubnauer, przewodniczącą partii Nowoczesna (1
października 2019 r.)
Spotkanie odbyło się na 12 dni przed wyborami parlamentarnymi (13.10.2019). Jego tematem
była próba odpowiedzenia na pytanie, czy możliwa jest rzeczowa dyskusja o trudnych
zagadnieniach ekonomicznych podczas kampanii wyborczej?
Spotkanie potoczyło się w formie rozmowy i reakcji zaproszonego gościa na pytania zadawane
przez członków Towarzystwa. Poruszone zostały m.in. następujące kwestie:
niehomogenicznego elektoratu Koalicji Obywatelskiej (przedsiębiorcy, pracownicy sfery
budżetowej, kultury i sztuki, ludzie otwarci światopoglądowo) i trudność stworzenia
atrakcyjnego programu wyborczego dla tak zróżnicowanej grupy wyborców; programu
wyborczego koalicji; znaczenia wspólnoty dla jednoczenia elektoratu (zwrócono uwagę, że
główną wspólnotą w Polsce jest wspólnota kościoła katolickiego); prognozy ośrodków badania
opinii publicznej dotyczące wyników wyborów; konieczności określenia wizji Polski; roli
mediów w kampanii wyborczej – w tym trudne kontakty z mediami publicznymi; mocno
podzielonego społeczeństwa i możliwych skutków tego faktu dla wyników wyborów i
nastrojów społecznych; sytuacji w Nowoczesnej po odejściu znaczącej grupy posłów do KO PO,
a także sytuacji finansowej partii.
Spotkanie obiadowe z Markiem Borowskim – senatorem RP (19 grudnia 2019 r.)
Spotkanie było okazją do nieformalnej rozmowy z Senatorem Borowskim o przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości polskiej polityki, życia społecznego i gospodarki. Sprawy, o których
dyskutowano to m.in. ocena ostatniej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu, szczególna rola
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Senatu w obecnej kadencji, nadchodzące wybory prezydenckie, zmiany zachodzące w
przekonaniach opinii publicznej w Polsce, czy też metody utrzymywania kontaktu z wyborcami
i zabiegania o głosy. Obecni na obiedzie pytali gościa o: inicjatywy legislacyjne Senatu,
rozpatrywanie przez senat petycji obywatelskich dotyczących rozwiązań legislacyjnych,
współpracę ugrupowań politycznych w Senacie, zmiany na lewicy, a także szczegóły tworzenia
programu gospodarczego przez opozycję.

4.5. Działalność w regionach
TEP w Małopolsce
10 maja 2019 roku odbyła się oficjalna inauguracja działalności TEP w Małopolsce, którą
kieruje dyrektor regionalny TEP w Małopolsce, Konrad Hernik. Zaproszeni goście wzięli udział
w otwartej debacie panelowej na temat “Perspektyw rozwoju koniunktury gospodarczej w
Polsce i Europie na tle dokonujących się zmian politycznych, społecznych i demograficznych”.
W panelu wystąpili prof. Elżbieta Adamowicz – nauczyciel akademicki SGH (i długoletnia
członkini TEP), prof. Jan Czekaj – wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
oraz Andrzej Halesiak – ekonomista i były bankowiec (były członek Rady TEP). Gospodarzem
spotkania i moderatorem dyskusji był Konrad Hernik. Spotkanie odbyło się w kameralnej
atmosferze wnętrz Hotelu Rubinstein w sercu krakowskiego Kazimierza. W debacie udział
wzięli pracownicy naukowi krakowskich uczelni ekonomicznych, przedstawiciele lokalnej
administracji oraz przedsiębiorcy i menedżerowie firm z Krakowa i Małopolski. Wokół
poruszonych przez panelistów zagadnień rozwinęła się żywa dyskusja.
Drugie krakowskie spotkanie członków Towarzystwa Ekonomistów Polskich odbyło się
19 września 2019 roku. Jego tematem była próba odpowiedzenia na pytania: Co nowy rząd
powinien zmienić, aby utrzymać wysokie tempo rozwoju gospodarki? Jakie bariery ograniczają
działalność gospodarczą i co powinno zostać poprawione w przyszłości? Swoje opinie
przedstawiła dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, członek Rady TEP, długoletnia główna
ekonomista Konfederacji Lewiatan, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje
wystąpienie rozpoczęła od przedstawienia sytuacji gospodarczej, następnie mówiła o
wykonaniu budżetu i prognozach, stanie koniunktury, a na koniec o przyjętych regulacjach i
tych, nad którymi pracuje rząd, a które będą wpływać na otoczenie gospodarcze i kondycję
finansową Państwa oraz podmiotów gospodarczych. Ożywiona dyskusja, która rozpoczęła się
po wystąpieniu dr M. Starczewskiej-Krzysztoszek objęła szereg istotnych wątków dotyczących
gospodarki, koniunktury i spraw społecznych. Dominującym tematem były jednak potencjalne
skutki aktualnych rządowych propozycji przedwyborczych.
Kolejne spotkanie Towarzystwa Ekonomistów Polskich w Krakowie odbyło się 21 listopada
2019 r. Jego tematem były „Priorytety i perspektywy rozwoju Miasta Krakowa”. Gościem był
Jerzy Muzyk – zastępca prezydenta Miasta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju. W
spotkaniu i dyskusji wzięli udział członkowie TEP z Małopolski: przedsiębiorcy i menedżerowie
firm krakowskich oraz pracownicy naukowi krakowskich uczelni. Jerzy Muzyk przedstawił
zamierzenia strategiczne Zarządu Miasta Krakowa do roku 2030. Nawiązał przy tym do
przyjętych w 2018 r. założeń strategii rozwoju miasta pod tytułem: „Tu chcę żyć. Kraków
2030”. Podkreślił, że Kraków jest drugim po Warszawie dużym miastem dynamicznie
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zwiększającym liczbę mieszkańców. Gość poinformował również zebranych o potencjalnym
zainteresowaniu inwestycjami w Krakowie ze strony dużych inwestorów zagranicznych.
Wymagają oni dostępności wolnych terenów o powierzchni nawet do 100 ha, których miasto
w takiej skali nie posiada. Podobnie jak poprzednie spotkania to także odbyło się w kameralnej
atmosferze restauracji w Hotelu Rubinstein. Dyskusja była moderowana przez Konrada
Hernika – Dyrektora Regionalnego TEP Małopolska.
TEP na Pomorzu
3 kwietnia 2019 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się
konferencja nt. “Program pracowniczych planów kapitałowych okiem ekspertów”.
Wydarzenie, którego odbiorcą byli głównie studenci, zorganizowana została przez Koło
Naukowe Polityki Gospodarczej oraz Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP
Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich, które
reprezentowane było przez dyrektora TEP dla Pomorza, Filipa Borysewicza. Gościem
specjalnym konferencji był prof. Dariusz Filar. Prelegentami byli: polityk i przedsiębiorca dr
Sławomir Mantzen oraz wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego (i członek TEP) dr Grzegorz
Szczodrowski.

4.6. Patronaty
Udzielanie patronatów przez TEP projektom czy wydarzeniom organizowanym przez inne
podmioty jest uwarunkowane pozytywną oceną założeń projektu/wydarzenia z punktu
widzenia misji Towarzystwa jako organizacji zaangażowanej w debatę w istotnych kwestiach
naukowych oraz społeczno-gospodarczych oraz w przedsięwzięcia edukacyjne.
W 2019 r. Rada TEP postanowiła objąć patronatem honorowym organizowaną w dniach 12 i
13 kwietnia 2019 roku IV Ogólnopolską Konferencję Naukową „Europejskie Prawo Spółek i
Rynku Kapitałowego”, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Konferencja była odpowiedzią na aktualne i realne problemy stojące przed przedsiębiorcami i
praktykami prawa. Europeizacja prawa gospodarczego prywatnego przynosi nowe
rozwiązania, jak również nieznane dotąd wyzwania, co rodzi potrzebę adaptowania regulacji i
mechanizmów kontrolnych do zmieniających się realiów. Konferencja była adresowana do
studentów, doktorantów oraz absolwentów prawa, ekonomii i kierunków pokrewnych. Celem
konferencji było przedstawienie aktualnych zagadnień z zakresu europejskiego prawa spółek,
a także prawa i ekonomii rynku kapitałowego oraz umożliwienie uczestnikom ożywionej
dyskusji nad nimi.
W 2019 roku Towarzystwo Ekonomistów Polskich objęło patronatem również XV
Międzynarodowy Kongres MBA, który odbył się 17-19 maja w Krakowie. Kongres ten to
największa w Polsce tego typu inicjatywa integrująca środowisko MBA. Wydarzenie ma na celu
przede wszystkim budowę aktywnej platformy współpracy, wymiany doświadczeń,
poszerzania wiedzy i horyzontów. W Kongresie co roku uczestniczą menedżerowie wyższego i
średniego szczebla legitymujący się tytułem Master of Business Administration, Dyrektorzy
Programów MBA oraz naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni. Myślą przewodnią
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wydarzenia 2019 roku była „Teoria chaosu – wartość (nie) zależności.” Prelegenci debatowali
m.in. nad tym – czy posłużenie się elementami teorii chaosu może stanowić inspirację w
zakresie interpretacji zjawisk zachodzących w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa?
Jak wykorzystać ów impuls kreatywności? Czy i dlaczego świadomość pozytywnych efektów
występowania chaosu może pomóc w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem? Jaki ma
wpływ na planowanie, motywowanie, kontrolę czy finanse? Czy układy chaotyczne
charakteryzują się większą efektywnością niż układy uporządkowane? A zatem czy warto
utrzymywać przedsiębiorstw/organizacje w stanie permanentnego wzburzenia?
Organizatorem Kongresu był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakowska Szkoła Biznesu
UEK, Fundacja KSB UEK i Klub KSB Alumni MBA.
16 grudnia 2019 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja
„Ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości w świetle badań młodych naukowców”,
której Towarzystwo Ekonomistów Polskich zostało patronem.
Celem konferencji była integracja środowisk naukowych związanych z naukami
ekonomicznymi oraz nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń.
Konferencja obejmowała obrady plenarne i dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych
gości. Udział w konferencji był bezpłatny.

5. Komunikacja i promocja
W 2019 r. Rada TEP prowadziła intensywne działania w obszarach komunikacji i promocji
Towarzystwa. Działania komunikacyjne nadzoruje i prowadzi Rafał Rudzki, członek Rady TEP
przy wsparciu Ilony Kondrat, koordynatorki ds. komunikacji i promocji TEP. W działalność
komunikacyjną była zaangażowana również Dorota Olszewska, kierownik biura oraz - w
różnym stopniu – pozostali członkowie TEP.
Poniżej przedstawiamy syntetyczny opis kluczowych działań podjętych w 2019 roku:
•

•

•

Strona www TEP – strona TEP została w 2019 r. uzupełniona o dodatkowe sekcje
tematyczne odzwierciedlające bieżącą działalność. Przygotowany został szablon do
zmiany szaty graficznej strony internetowej, a także rozpoczęto aktualizację
angielskojęzycznej wersji strony Towarzystwa. Stronę odwiedzono prawie 19 000 razy
(odsłony). ‘Ruch’ na stronie internetowej TEP zwiększył się istotnie w okresie od
października do grudnia 2019 r. Większość użytkowników strony to użytkownicy nowi.
Newsletter TEP - kontynuowaliśmy wydawanie periodyku TEP w odstępach około 3
tygodniowych; zwiększył się wkład członków oraz przyjaciół Towarzystwa w
przygotowanie Newslettera oraz rozwinięta została jego struktura m.in. o sekcję
przedstawiającą nowoprzyjętych członków. Newsletter jest rozsyłany do członków
Towarzystwa oraz zamieszczany na stronie www TEP w bibliotece Newsletterów;
łącznie w 2019 r. zostało przygotowanych 11 numerów periodyku Towarzystwa.
Funpage TEP na Facebooku – zarządzanie funpage TEP w portalu Facebook
pozostawało jednym z kluczowych kanałów dotarcia do interesariuszy zewnętrznych
oraz promocji marki TEP; bieżąca aktywność w tym kanale realizowana była m.in.
poprzez wpisy komentujące bieżące aktywności TEP, zapowiadające kluczowe
wydarzenia własne oraz zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji, przekazujące
informacje o wydarzeniach zewnętrznych istotnych z perspektywy misji Towarzystwa,
19

•

•

•

•

•

•

promujących inne treści np. związane z działalnością naukową, publicystyczną, etc.
członków TEP; na koniec 2019 r. funpage TEP lubiło 2393 profili w portalu (różnica rok
do roku o 21), co może wynikać poza naturalnymi powodami zmian preferencji, także
z wzmocnionej polityki prywatności zarządzającego portalem oraz braku/ograniczeniu
działań płatnych w portalu); w 2019 r. 10 najbardziej popularnych wpisów miało od
3177 do 1260 wyświetleń.
Komunikaty prasowe – TEP kontynuowało budowanie relacji z mediami tradycyjnymi
oraz elektronicznymi m.in. poprzez wydawanie informacji prasowych, których ukazało
się w 2019 r. kilkanaście np. każdorazowo przy wydawaniu Stanowisk Rady TEP,
istotnych zdarzeń dla TEP, które ukazały się w głównych dziennikach, czy w końcu
flagowych wydarzeń np. ogłoszenie wyników Konkursu Młody Ekonomista, czy
podsumowanie projektu rolnego (“Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki
żywnościowej”);
Testowanie nowych rozwiązań elektronicznych w promocji działań TEP – w 2019 r.
testowaliśmy np. promocję KME poprzez filmy promocyjne; nagrania dźwięku i obrazu
podczas wybranych wydarzeń np. Konferencji Blockchain oraz wystąpień członków TEP
w ramach współpracy z partnerami zewnętrznymi przy okazji realizowanych wydarzeń
lub uczestnictwa w nich;
Profil YouTube – dalsze rozwijanie kanału TEP na YouTube, które w założeniu ma służyć
jako repozytorium istotnych treści elektronicznych związanych z promocją i
działaniami merytorycznymi zarejestrowanymi przez organizatorów wydarzeń –
własnych oraz zewnętrznych Towarzystwa; zasoby TEP YouTube są wykorzystywane w
promocji Towarzystwa w innych kanałach komunikacji;
Aktywności w portalu LinkedIn – opracowany został profil TEP w portalu LinkedIn,
gdzie w pierwszych miesiącach działalności TEP ma już ponad 500 kontaktów (głównie
liderzy opinii, dziennikarze, przedstawiciele instytucji badawczych i naukowych oraz
zarządzający przedsiębiorstwami); LinkedIn stał się istotnym kanałem dotarcia do
interesariuszy. Publikacje własne TEP i polecane docierają do szerokiego grona
odbiorców. Opracowano także dodatkowe wskazówki odświeżenia indywidualnych
profili członków Rady TEP w portalu LinkedIn w celu podkreślenia afiliacji z TEP;
zwiększenia zasięgu dotarcia do zainteresowanych i rozpoznawalności TEP poprzez
zwiększenia sieci kontaktów (osobistych i instytucjonalnych), w końcu prowadzenie
działań ad hoc przez członków Rady oraz aktywnych w członków Towarzystwa w celu
promocji wydarzeń organizowanych lub wspieranych przez TEP; tematów istotnych dla
misji organizacji oraz innych istotnych wydarzeń mających wpływ na realizację działań
statutowych;
Bieżące wsparcie w realizacji działań cyklicznych i pilotażowych – wspierano
komunikacyjnie działania cykliczne i pilotażowe m.in. w zakresie przygotowania
materiałów graficznych, dotarciu do zainteresowanych stron poprzez kanały on- i offline, etc. m.in. panelu ekspertów dot. Akcyzy, Spotkań Obiadowych TEP, Stanowisk
Rady TEP, czy pilotaży tj. Konferencja Blockchain; wyzwaniem związanym z zasobami
finansowymi pozostaje strategiczne planowanie i egzekucja całościowych strategii
wsparcia kluczowych działań własnych/wspieranych TEP;
Listy kontaktowe zewnętrzne - w 2019 r. odświeżone zostały listy kontaktowe z
mediami oraz kluczowymi interesariuszami, które służą do prowadzenia działań
informacyjnych np. rozsyłanie informacji prasowych i promocji istotnych działań TEP;
listy aktualizowane są na bieżąco;
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Listy kontaktowe wewnętrzne – na bieżąco prowadzono aktualizację danych
kontaktowych członków TEP, w celu skutecznej komunikacji wewnętrznej;
Bieżąca komunikacja z członkami TEP oraz innymi zainteresowanymi – członkowie
Rady TEP oraz Sekretariat prowadzili stałą komunikację elektroniczną (przez
dedykowane konta e-mail w domenie @tep.org.pl) z członkami oraz innymi
zainteresowanymi; bieżącą komunikację elektroniczną, obsługę numeru
kontaktowego oraz osobistą zainteresowanych prowadzi Sekretariat TEP.

6. Sprawy członkowskie
W 2019 r. Rada TEP przyjęła do Towarzystwa 31 osób, z tego aż 18 nowych członków
zrekrutował w Małopolsce dyrektor regionalny TEP w Małopolsce, wszyscy są z sektora
przedsiębiorstw (właściciele firm lub członkowie zarządów). Także z Krakowem związani są
trzej nowi członkowie, wszyscy akademicy, którzy trafili do Towarzystwa w związku z
wcześniejszym kontaktem z przedsięwzięciami TEP (dwaj byli uczestnikami projektu rolnego
TEP i EFRWP, jedna z sukcesem zgłosiła referat na wrocławską konferencję TEP-NBP i UWr). Z
pozostałej liczby nowoprzyjętych 9 osób pracuje w Warszawie, jedna w Bydgoszczy. Z całej 31
grupy nowoprzyjętych do Towarzystwa osób 22 są związane z sektorem przedsiębiorstw, sześć
- pracuje na uczelniach wyższych, trzy są niezależnymi analitykami.
W ub. roku nie było wykluczeń z Towarzystwa, ale stan członkowski zmniejszył się o dwie
osoby. Jedna osoba złożyła rezygnację z członkostwa, a w lipcu pożegnaliśmy dra Jana Macieję,
jednego z założycieli naszego Towarzystwa. Dr Macieja był zawodowo związany z wieloma
ośrodkami badawczymi w Polsce (w tym z INE PAN), a w latach 1989-91 zaangażował się w
transformację polskiej gospodarki i położył wielkie zasługi dla restrukturyzacji polskiego
górnictwa. Miał także talent publicystyczny, którego używał w dobrej sprawie szerzenia wiedzy
ekonomicznej.
Na koniec roku 2019 na liście członków TEP było 179 osób.
W 2019 r., analogicznie jak w kilku wcześniejszych latach, Rada przywiązywała dużą wagę do
poboru składek członkowskich, które stanowią dla Towarzystwa istotne źródło finansowania
działalności, realizowanej zwykle niskobudżetowo i przy społecznym zaangażowaniu
uczestników naszych projektów. Rada prowadziła systematyczne monitorowanie wpłat
składek członkowskich oraz okresowo przypominała o konieczności uregulowania składki
bieżącej i zaległych. Łączne wpływy z tytułu składek członkowskich (głównie za bieżący rok) w
roku sprawozdawczym wyniosły 26.749,06. Zł.
Za sprawy członkowskie w 2019 r. odpowiadała Ewa Balcerowicz

7. Nasi darczyńcy
W 2019 roku działalność Towarzystwa wsparły finansowo następujące podmioty:
• Deloitte – wsparcie w wysokości 7000,00 zł na organizację VIII edycji Konkursu Młody
Ekonomista;
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Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – wsparcie w wysokości
5000,00 zł na organizację VIII edycji konkursu Młody Ekonomista;
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa - darowizna w wysokości 1500,00 zł z
przeznaczeniem na działalność statutową;
Osoby fizyczne, darowizny na cele statutowe w łącznej kwocie 150,00 zł.

8. Finanse
Przychody na działalność statutową w roku 2019 wyniosły 65.988,96 zł. Znacząca dla
Towarzystwa pozycja przychodów to wpływy z tytułu składek członkowskich na całoroczną
działalność stowarzyszenia. W roku 2019 wpływy z tego tytułu wyniosły 26.749,06, o czym była
już mowa w części 6 Sprawozdania. Pozostała część przychodów to darowizny na cele
statutowe projektowe (np. konkurs Młodego Ekonomisty) oraz na pozostałą działalność.
W roku 2019 Rada TEP wydała materiał edukacyjny nt. akcyzy i z tego tytułu uzyskała przychód
z działalności gospodarczej w wysokości: 20.000,00 zł. Kwota ta znacząco poprawiła płynność
finansową Towarzystwa.
Koszty działalności statutowej w roku 2019 wyniosły 18.971,03zł. W rozbiciu na projekty
przedstawiały się następująco:
• Konkurs „Młody Ekonomista” - 8 554,82 zł;
• Projekt „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej” - 7 924,41 zł;
• Konferencja Naukowa “Produktywność gospodarki” - 1 066,20 zł;
• Działania w regionach - 1 402,00 zł;
• Konferencja Blockchain 23,60 zł.
Trzeba dodać, że takie projekty jak: TEPiszki, TEP o Gospodarce, I Ogólnopolska Konferencja
im prof. Winieckiego, Spotkania Obiadowe TEP, Stanowiska TEP były w 2019 r. realizowane
wyłącznie dzięki pracy społecznej zaangażowanych w nie członków Rady TEP oraz wielu
członków TEP, którzy piszą i angażują się w inne formy działalności Towarzystwo pro bono.
Poniesiono także koszty:
- na działalność gospodarczą w wysokości 2.000,00 zł,
- na działalność projektową w wysokości 18.971,03 zł,
- administracyjne (zarządu) na poziomie 87.044,63 zł. Koszty te to głównie: utrzymanie
siedziby stowarzyszenia, obsługa księgowej, utrzymanie etatu kierownika biura (który wspiera
Radę we wszystkich jej działaniach), utrzymanie strony internetowej, jej obsługa oraz
promocja stowarzyszenia.
Członkowie Rady TEP pracują dla Stowarzyszenia pro bono.
Rok 2019 Towarzystwo zakończyło stratą netto w wysokości 22.178,70 zł. Rada proponuje,
aby stratę za 2019 rok w wysokości 22.178,70 pokryć z zysku lat ubiegłych.
Stan środków TEP na dzień 31 grudnia 2019 wynosił:
− środki na rachunkach bankowych: 38.977,87zł.
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− środki w kasie: 243,85 zł.
Nadzór nad księgowością i finansami Towarzystwa Ekonomistów Polskich sprawuje od maja
2018 r. Joanna Kośmider – Sekretarz Generalna TEP.

9. Informacje dodatkowe
9.1 Sekretariat (Biuro) TEP, inne
Do lutego 2019 r. sekretariat TEP prowadziła p. Magdalena Grabarczyk, która była zatrudniona
na cały etat. Od połowy lutego jej obowiązki przejęła p. Dorota Olszewska zatrudniona na
podstawie umowy o pracę na 2/3 etatu, na stanowisku Kierownika Biura TEP.
W 2019 roku Rada TEP zawierała inne umowy cywilno prawne. Umowy te dotyczyły projektu
“Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej”.
9.2 RODO
W listopadzie Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich podjęła decyzję o pilnym rozpoczęciu
prac nad przygotowaniem polityki ochrony danych osobowych zgodnie z
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych.
W listopadzie i grudniu 2019 r. kierownik biura D. Olszewska spotkała się z zewnętrznym
inspektorem danych osobowych, któremu Rada zleciła przygotowanie odpowiedniej
dokumentacji. Koszt tej usługi wyniósł 1500 zł.
9.3 Informacja o przeprowadzonych kontrolach
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Towarzystwie kontrola przez
instytucje zewnętrzne. Radzie nie są również znane okoliczności, które wskazywałyby
na istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności Towarzystwa.
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