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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: 27 1140 1010 0000 5150 0500 1001 prowadzony w mBank 

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 

Walne Zebranie, które odbyło się 21 września 2020 r. powołało na 2-letnią kadencję Radę 
Towarzystwa w następującym 7-osobowym składzie: 

Julia Patorska – przewodnicząca Rady; 

Ewa Balcerowicz – wiceprzewodnicząca Rady; 

Jarosław Janecki – wiceprzewodniczący Rady; 

Sławomir Dudek – członek Rady; 

Rafał Rudzki – członek Rady; 

Jacek Wojciechowicz – członek Rady; 

Joanna Kośmider – sekretarz generalna. 
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2.2. Komisja Rewizyjna 

W okresie od stycznia do października 2021 r. Komisja Rewizyjna pracowała w następującym 
składzie:  

Wiktor Patena – przewodniczący, 

Beata Pawłowska – członek, 

Urszula Skorupska – członek. 

W związku ze zmianą stanowiska pracy, w dn. 31 października 2021 r.  Beata Pawłowska złożyła 
rezygnację z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Na jej miejsce, uchwałą Komisji Rewizyjnej nr 
4/2021 z dn.  9 listopada 2021 r., został powołany członek TEP Rafał Dembe. 

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 2021 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 ówczesną 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 2021 roku. 
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4. Działalność statutowa TEP 
 
4.1. Projekty 
 

Konkurs Młody Ekonomista 
W roku 2021 Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) po raz dziesiąty zorganizowało 
konkurs pn. Młody Ekonomista (KME).  

X edycja konkursu odbyła się na zmienionych warunkach. Do udziału w konkursie dopuściliśmy 
po raz pierwszy w historii Konkursu uczniów szkół średnich i rozszerzyliśmy katalog form pracy 
konkursowej (o prezentacje multimedialne, filmy i in.). 

X edycja została ogłoszona w lutym. W zakreślonym harmonogramem terminie (10 maja) 
złożonych zostało 20 prac, z czego 7 przez uczniów szkół średnich, a 10 miało postać 
prezentacji tekstowo-graficznej lub filmu. 

Tematem X edycji konkursu była „Gospodarka światowa po pandemii COVID-19”. 
Ograniczenia nałożone powszechnie w celu przeciwdziałania rozwojowi globalnej pandemii 
COVID-19 wpędziły światową gospodarkę w najgłębszą recesję od czasów Wielkiego Kryzysu. 
Realny PKB Unii Europejskiej (27 krajów) zmniejszył się o 2,5% r/r w pierwszym kwartale 2020 
r. i o kolejne 14% w drugim kwartale. Szacuje się, że PKB krajów OECD obniżył się realnie o 
0,9%, 11,7% i 4,1% r/r w kolejnych kwartałach 2020 r., a realny spadek w całym roku 2020 
może wynieść 9,3% r/r. Przewiduje się, że globalny PKB spadnie realnie w 2020 r. o 7,6% r/r. 
Prędzej czy później jednak gospodarka światowa wydźwignie się z recesji. Kryzys – miał rzec 
Schumpeter – to dobry, zimny prysznic [dla gospodarki kapitalistycznej]. OECD spodziewa się, 
że już w 2021 r. stopa realnego wzrostu globalnego PKB sięgnie 2,75% r/r. 

Kapituła X edycji Konkursu Młody Ekonomista podjęła decyzję o przyznaniu nagród 
następującym autorom prac konkursowych: 

• I nagroda: Mateusz Michnik (Szkoła Główna Handlowa), za pracę pt. Czy pandemia 
pomoże lewiatanom urosnąć? – COVID-19 a wzrost rządu [streszczenie] | Artykuł 
w Rzeczpospolitej 

• II nagroda: Kinga Nowacka, Zofia Olendrzyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), za 
pracę pt. Gospodarka światowa po pandemii COVID-19 [streszczenie] 

• III nagroda: Mateusz Dadej (Uniwersytet Gdański), Gospodarka światowa 
po pandemii COVID-19 [streszczenie] 

Przyznanych zostało również 8 wyróżnień. 

2 września br. odbyła się gala wieńcząca X edycję konkursu. Gala odbyła się w trybie online. 
Uczestniczyli w niej członkowie TEP, kapituły i autorzy prac konkursowych. Przewodniczący 
kapituły, prof. Leszek Balcerowicz, wygłosił referat nt. przewag gospodarki wolnorynkowej 
nad etatystyczną; sekretarz konkursu dr Konrad Walczyk omówił przebieg i wyniki konkursu, 
zaś autorzy nagrodzonych prac (zdobywcy trzech pierwszych miejsc) przedstawili główne ich 
tezy. 

Wydarzenie na platformie Zoom poprowadziła przewodnicząca Rady Towarzystwa 

https://tep.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/1-Mateusz-Michnik_Czy_pandemia_pomoze_Lewiatanom_urosnac_streszczenie.pdf
https://tep.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/1-Mateusz-Michnik_Czy_pandemia_pomoze_Lewiatanom_urosnac_streszczenie.pdf
https://www.rp.pl/biznes/art19154411-czy-covid-pomoze-lewiatanom-urosnac
https://www.rp.pl/biznes/art19154411-czy-covid-pomoze-lewiatanom-urosnac
https://tep.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/2-Zofia_Olendrzynska_Kinga_Nowacka_Gospodarka_swiatowa_po_pandemii_COVID-19_streszczenie.pdf
https://tep.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/3-Mateusz_Dadej_Gospodarka_swiatowa_po_pandemii_COVID-19_streszczenie.pdf
https://tep.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/3-Mateusz_Dadej_Gospodarka_swiatowa_po_pandemii_COVID-19_streszczenie.pdf
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Ekonomistów Polskich Julia Patorska  

Najlepsza praca autorstwa Mateusza Michnika została opublikowana, wraz z informacją o 
wynikach konkursu, w dzienniku „Rzeczpospolita”. 

Partnerami X edycja Konkursu były Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa oraz firmy Dr Irena Eris, 
Deloitte i Gerda. Patronatu medialnego udzielił dziennik Rzeczpospolita. Dziesiąta edycja KME 
wspierana była działaniami promocyjnymi i komunikacyjnymi prowadzonymi przez TEP oraz 
organizacje partnerskie tej inicjatywy w kanałach tradycyjnych oraz elektronicznych. Promocją 
była objęta sama inicjatywa, w tym informacje o konkursie prac, ale także gala finałowa oraz 
nagrodzone prace konkursowe, które zostały w dzienniku „Rzeczpospolita”, na stronie TEP 
oraz w naszych kanałach społecznościowych. Jak co roku promocja KME wygenerowała wiele 
nowych interakcji z młodszym pokoleniem osób zainteresowanych tematyką gospodarczą. 

W 2021 r. rozpoczęliśmy również przygotowania do kolejnej, XI edycji konkursu. 

Cykl publikacji: TEP o Gospodarce 
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 wtedy, gdy pojawiają się interesujące dane dotyczące gospodarki polskiej, 
europejskiej, światowej, ciekawe raporty, analizy, czy też opracowania.  

„TEP o Gospodarce” obejmuje szeroki zakres tematyczny: globalizację, finanse publiczne, 
politykę pieniężną, wzrost gospodarczy, koniunkturę gospodarczą, produkcję sprzedaną 
przemysłu i budownictwa, wskaźnik 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 2021 opublikowanych zostało 38 komentarzy w ramach cyklu „TEP o gospodarce”. 
Autorami było 23 autorów: Elżbieta Adamowicz, Arkadiusz Balcerowski, Krzysztof Błędowski, 
Rafał Dembe, Sławomir Dudek, Irena Herbst, Jarosław Janecki, Robert Kowalski, Piotr 
Kuczyński, Aleksander Łaszek, Włodzimierz Majcherczak, Jarosław Neneman, Piotr Noceń, 
Maciej Orczyk, Sergiusz Prokurat, Jerzy Pruski, Janusz Rowiński, Ewa Sadowska-Cieślak, 
Arkadiusz Sadowski, Kazimierz Stańczak, Maciej Stańczuk, Konrad Walczyk, Paweł 
Wojciechowski. Komentarze są rozsyłane do członków TEP, dziennikarzy i innych 
interesariuszy, którzy wyrazili chęć otrzymywania materiałów; są także zamieszczane na 
stronie internetowej Towarzystwa https://tep.org.pl/publikacje-tep/tep-o-gospodarce oraz 
na 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: Rzeczpospolita, FX MAG, Business Insider, WNP, Polishbrief.pl, 
Aktualności WIG i innych.  

https://tep.org.pl/publikacje-tep/tep-o-gospodarce
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Koordynatorem projektu jest dr Jarosław Janecki.  

Projekt “Blockchain i Nowe Technologie” 
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 ma być również pomoc w identyfikacji 
barier dla rozwoju gospodarki opartej o najnowsze technologie. 

W roku 2021 w pracach Projektu uczestniczyli członkowie Towarzystwa: Jacek Wojciechowicz, 
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Daniel Dudek oraz Iwona Karasek-
Wojciechowicz.  Odbyły się dwa spotkania członków zespołu projektowego i toczyła się 
dyskusja nad planem pracy na kolejne 2 lata, zawieszona po wprowadzeniu pierwszego 
zamrożenia gospodarki. 

Koordynatorem projektu uruchomionego w 2018 roku jest Jacek Wojciechowicz, jego 
pomysłodawca. 

Projekt „Gospodarcze espresso” 
Towarzystwo Ekonomistów Polskich (organizator), Santander Bank Polska (partner 
instytucjonalny), Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego (partner 
merytoryczny) oraz „Puls Biznesu” (partner medialny) wspólnie realizowały projekt 
„Gospodarcze espresso”. W 2021 partnerzy skoncentrowali się na przygotowaniu formuły i 
emisji pilotażowych odcinków. Cykl „Gospodarcze espresso”, ma na celu wyjaśnianie zjawisk 
gospodarczych i społecznych zachodzących we współczesnym świecie. Rozmowy 
„Gospodarcze espresso” można było oglądać na stronach: pb.pl oraz w kanałach 
organizatorów i partnerów projektu. 

„Jest nam niezmiernie miło, że wspólnie z szacownymi partnerami uruchamiamy, dla 
szerokiego grona odbiorców, cykl „Gospodarcze espresso”, który w nawiązaniu do deklaracji 
programowej TEP, ma na celu podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, 
w tym wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata. Mamy 
nadzieję, że dzięki realizacji tego przedsięwzięcia   będziemy wpływać na podnoszenie jakości 
debaty publicznej w sprawach gospodarczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
wolnorynkowego podejścia do gospodarki i polityki gospodarczej” – mówił Rafał Rudzki, 
Towarzystwo Ekonomistów Polskich. 

W pierwszym odcinku Gospodarczego Espresso, który poprowadził Łukasz Korycki, zastępca 
redaktora naczelnego „Pulsu Biznesu”, goście – prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz z Instytutu 
Rozwoju Gospodarczego SGH i TEP; Maciej Grabowski – prezes Fundacji Centrum Myśli 
Strategicznych i członek TEP; Paweł Borys – prezes Polskiego Funduszu Rozwoju; Maciej Reluga 
– członek zarządu Santander Bank Polska i Marek Rozkrut – główny ekonomista EY Polska – 
zastanawiali się, jak zatrzymać pędzące ceny i zapobiec spirali cenowo-płacowej, czy można 
bez szkody dla gospodarki obniżyć inflację, jak Polacy mogą ochronić wartość swych 
oszczędności, jak państwo powinno kształtować rozsądną politykę gospodarczą i jak zwiększyć 
odporność państwa na wstrząsy takie, jak pandemia lub potencjalny kryzys finansowy. Relację 
pisemną oraz zapis video pierwszego odcinka cyklu można obejrzeć na stronie internetowej: 
www.pb.pl/ceny-gonia-place-a-wszyscy-traca-1138183 

Agenda 2030 – Cele Zrównoważonego Rozwoju, odnawialne źródła energii, rola 

http://www.pb.pl/ceny-gonia-place-a-wszyscy-traca-1138183
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przedsiębiorców w zielonej transformacji oraz zaangażowanie w nią instytucji finansowych, 
postępy i wyzwania związane z ‘zazielenianiem polskiej gospodarki’ – oto tematy debaty pt. 
„Zielony pieniądz”. Gośćmi drugiego odcinka byli: Maria Andrzejewska, dyrektor generalna 
Centrum UNEP/GRID – Warszawa; Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich; 
Aleksandra Stanek-Kowalczyk, dyrektor zarządzająca SAPERE i adiunkt w Szkole Głównej 
Handlowej; Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka ministra finansów ds. strategii rozwoju rynku 
kapitałowego oraz Maciej Tarnawski, dyrektor Departamentu Rynków Kredytowych, 
Santander Bank Polska. Rozmowę poprowadził red. Łukasz Korycki z „Pulsu Biznesu”. Relację 
pisemną oraz zapis video drugiego odcinka cyklu można obejrzeć tutaj: www.pb.pl/zielony-
pieniadz-1139299. 

Trzy pozostałe odcinki w ramach pilotażu – „Noworoczne życzenia dla polskiej gospodarki”, 
„Technologiczne magnolie w polskiej gospodarce” oraz „Optymalne warunki do inwestycji” – 
zaplanowane zostały do emisji w I kwartale 2022 r. (i będziemy o nich pisać w Sprawozdaniu z 
Działalności TEP w 2022 r.) 

Komunikacja nt. pilotażowych odcinków odbywała się poprzez serwisy „Pulsu Biznesu” oraz 
portalu bankier.pl. Działania na LinkedIn, Facebook, Twitter dały prawie 24 tys. Wyświetleń, a 
same odcinki odtworzono 500 razy. Dodatkowo, promocja w kanałach partnera medialnego 
wspierana była działaniami w mediach cyfrowych i kanałach komunikacji wszystkich 
partnerów cyklu m.in. na stronach www, serwisach społecznościowych tj. LinkedIn i Facebook. 
Stan na koniec marca 2022 r. 

Partnerzy po zakończeniu emisji wszystkich pilotażowych odcinków będą decydować o 
ewentualnej kontynuacji cyklu w 2022 r. 

4.2. Debaty, seminaria, konferencje  

Seminarium TEP: „Co dalej z inflacją? Przyszłość polityki pieniężnej w Polsce”  
W panelu dyskusyjnym, który odbył się w trybie zdalnym w dn. 23 listopada 2021 r. udział 
wzięli: 

- Prof. dr hab. Jan Czekaj, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

- Dr hab. Andrzej Rzońca, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, członek TEP 

- Dr Jarosław Janecki, TEP, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wiceprzewodniczący 
Rady TEP.  

Dyskusję poprowadził redaktor Grzegorz Siemiończyk reprezentujący „Rzeczpospolitą” 
i „Parkiet”.  Wprowadzeniem do dyskusji był artykuł Jarosława Janeckiego pt. “Uwaga na 
ryzyka inflacyjne”, który ukazał się na łamach “Rzeczpospolitej” 14 stycznia 2021 r.  W dyskusji 
zwracano na rosnącą niepewność, wzrostowy trend cen paliw, surowców i frachtu. 
Podkreślony został zauważalny wzrost cen żywności, zarówno na rynkach międzynarodowych 
jak i w Polsce. Wskazano, że najbardziej drożały olej roślinny, nabiał mięso i zboża, co stanowi 
sygnał ostrzegawczy przed globalnym wzrostem inflacji. Konieczna w tej sytuacji jest bardziej 
restrykcyjna polityka pieniężna. Konkluzją panelu było stwierdzenie, że to, do jakiego poziomu 
ostatecznie będzie musiała dojść stopa referencyjna NBP, zależało będzie m.in. od polityki 
fiskalnej rządu, ale też składu Rady Polityki Pieniężnej. Zwrócono uwagę na fakt, że jeśli nowi 

http://www.pb.pl/zielony-pieniadz-1139299
http://www.pb.pl/zielony-pieniadz-1139299
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członkowie poprawią wiarygodność tego gremium, podwyżek będzie mogło być mniej. 

Seminarium TEP – “Rynek pracy – szansa czy bariera dla rozwoju Gospodarki 4.0.“  
Odbyło się w trybie online 22 czerwca w godz. 15.00-17.00.  Panel był moderowany 
przez Małgorzatę Krzysztoszek-Starczewską z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, członkinię 
TEP.  
W panelu udział wzięli: 

- Prezes Dominika Bettman, Siemens Polska  

- dr Michał Rutkowski, Centrala Banku Światowego w Waszyngtonie 

- dr hab. Agnieszka Chłoń Domińczak, SGH 

- Marcin Cichy,  Politechnika Łódzka, członek TEP 

- Robert Kowalski, współtwórca Gyfted, absolwent  Stanford GSB i London School of 
Economics, członek TEP 

- Ścibor Łąpieś, Dyrektor, Deloitte 

- Dr. hab. Iwona Karasek Wojciechowicz, Wydział Prawa UJ, członkini TEP 

- Piotr Lewandowski, Instytut Badań Strukturalnych 

- Jacek J. Wojciechowicz, członek TEP. 

Głównym tematem panelu były szanse i zagrożenia rozwoju nowych technologii dla rynku 
pracy, a także potencjalny wpływ zmian na rynku pracy na zrównoważony wzrost gospodarczy. 

Seminarium organizowane w ramach zapoczątkowanego w roku 2018 projektu TEP: 
“Blockchain i Nowe Technologie”.  

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Jana Winieckiego 
W 2021 r. trwały przygotowania do II OKN im. Prof. Jana Winieckiego, zaplanowanej na 2-3 
czerwca 2022 r.  Koncepcja cyklu Konferencji została wypracowana w Towarzystwie we 
wrześniu 2019 r. TEP do współpracy zaprosił związane z prof. Winieckim dwie uczelnie: Wyższą 
Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytet Gdański.  I OKN odbyła się - ze 
względu na stan epidemii w trybie zdalnym – w listopadzie 2020 r., ze studiem w Warszawie.  
Gospodarzem II OKN będzie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
Konferencja odbędzie się w ośrodku szkoleniowym szkoły rzeszowskiej, w Kielnarowej k. 
Rzeszowa i będzie transmitowana.  

Przewodniczącą Rady Programowej została po raz drugi prof. Elżbieta Adamowicz (TEP, SGH), 
a sekretarzem ponownie dr Jarosław Janecki (TEP, SGH). Powołana została Rada Programowa 
Konferencji, która przygotowała regulamin i ogłosiła konkurs referatów na konferencję. 
Komitet Organizacyjny II OKN spotykał się kilka razy w trybie zdalnym, przesądzając kolejno 
wszystkie kwestie merytoryczne i organizacyjne. Ustalenia były podejmowane także między 
posiedzeniami w trybie korespondencji on-line.   
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Za projekt II OKN w ramach rady TEP odpowiada dr Ewa Balcerowicz. 

4.3 Stanowiska, opinie, apele TEP 

W roku 2021 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 skierowanego do rządu apelu 
o zapewnienie stabilności finansów publicznych.  

Koordynatorem tego obszaru działalności w ramach Rady jest Sławomir Dudek, członek Rady. 
Stanowiska są przygotowywane przez ekspertów-członków Towarzystwa.  

Poniżej wykaz Stanowisk, Opinii i Apeli Rady TEP, data ich publikacji i ich krótki opis. Wszystkie 
stanowiska są dostępne na www.tep.org.pl/publikacje-tep/opinie/. 

Stanowisko Rady TEP w sprawie likwidacji gospodarstw dzierżawców z dnia 4 stycznia 
2021 r. 
Rada TEP apelowała o zatrzymanie procesu likwidacji gospodarstw rolnych utworzonych 
na dzierżawionych gruntach państwowych. Organy i instytucje rządowe od kilku lat realizują 
działania prowadzące do likwidacji dużych, prywatnych gospodarstw rolnych dzierżawiących 
grunty państwowe; działania te są sprzeczne z interesem ekonomicznym i społecznym kraju, 
są motywowane przesłankami politycznymi i ideologicznymi pod hasłem „ziemia dla 
gospodarstw rodzinnych”. Większość z gospodarstw gospodarujących na gruntach 
dzierżawionych od skarbu państwa to nowoczesne, zrównoważone środowiskowo i najlepiej 
przygotowane do międzynarodowej konkurencji podmioty. W stanowisku podkreślono, że 
istnienie tych gospodarstw jest ważnym uzupełnieniem ustroju rolnego, a kontynuacja takich 
działań przez organy i instytucje rządowe przyczyni się do dalszego utrwalenia struktury 
agrarnej, która należy do najbardziej zacofanych w skali całej Unii Europejskiej. Stwierdzono, 
że działania te podważają zasadę trwałości zawartych umów dzierżawnych, a ponadto 
działania te mogą doprowadzić do przegranych przez Państwo procesów przed sądami 
powszechnymi, a w ostateczności przed europejskimi instytucjami wymiaru sprawiedliwości, 
co spowoduje koszty dla finansów publicznych. 

Stanowisko Rady TEP w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki 
Rolnej w latach 2021-2027 z dnia 11 lutego 2021 r. 
Biorąc pod uwagę trudną sytuację dochodową większości gospodarstw rolnych w Polsce 
spowodowaną niską wydajnością pracy, która w znacznym stopniu jest wynikiem wadliwej 
struktury obszarowej rolnictwa – zdaniem Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich – 
przedstawiony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt Planu Strategicznego dla 
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zaakceptowany być nie może. W obecnym kształcie 
doprowadzi do utrwalenia tej rozdrobnionej i mało efektywnej struktury. 

Stanowisko Rady TEP wobec propozycji likwidacji OFE z dnia 17 marca 2021 r. 
Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich zaapelowała do parlamentarzystów o zapewnienie 
równego traktowania obywateli i wprowadzenie do projektu ustawy o likwidacji OFE 
niezbędnych zmian lub odrzucenie projektu likwidacji OFE w całości i dokonania zmian 
w modelu ich funkcjonowania.  

http://www.tep.org.pl/publikacje-tep/opinie/
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Stanowisko Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich w sprawie dokumentu „Polski Ład” z 
dnia 8 czerwca 2021 r. 
Rada Towarzystwa w swoim stanowisku zwróciła uwagę na fakt, że po okresie recesji 
gospodarczej w 2020 roku niezbędny jest strategiczny dokument odnoszący się do celów 
gospodarczych, jakie będą realizowane przez rząd w średnim i dłuższym okresie. Podkreślono, 
że przedstawiony przez rząd dokument pt. „Polski Ład” budzi głębokie zaniepokojenie 
ekonomistów, szczególnie w kwestii położenia silnego nacisku na sferę popytową, transfery 
społeczne, rosnącą rolę państwa w gospodarce, odejścia od mechanizmów rynkowych 
oraz od kluczowych dla wzrostu gospodarczego elementów sprzyjających inwestowaniu, 
przedsiębiorczości i wzrostu aktywności na rynku pracy. 

Stanowisko Rady TEP w sprawie rządowego konceptu „Polski Ład” z dnia 11 czerwca 2021 r. 
Rada TEP wygłosiła opinię w sprawie „Polskiego Ładu, wskazując, że jest to koncept mało 
ambity, a zarazem nacechowany nadmiernym fiskalizmem. Tak stworzona strategia 
rozwojowa nie wesprze rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce, który jest konieczny. 
Wskazano, że pandemia SARS-CoV-2 podniosła znaczenie komunikacji elektronicznej, jako 
filaru funkcjonowania państw oraz ich gospodarek, społeczności, a także sektora 
przedsiębiorstw. W ocenie Rady TEP dokument o strategicznym charakterze dla gospodarki, 
w tym dla sektora usług cyfrowych, powinien precyzyjnie korelować z agendą jednolitego 
rynku Unii Europejskiej, zaś na poziomie operacyjnym wskazywać sposoby dojścia do celów, 
z uwzględnieniem źródeł finansowania oraz metod ich osiągania. Obok oczekiwań 
społecznych, dokument taki powinien adresować również postulaty sektora przedsiębiorstw, 
przede wszystkim w postaci ułatwień i zachęt inwestycyjnych, a także gwarancji braku 
dodatkowych obciążeń podatkowych. 

Stanowisko Rady TEP sprawie projektu zmian podatkowych w programie „Polskiego Ładu” 
z dnia 24 sierpnia 2021 r. 
Rada TEP stoi na stanowisku, że proponowane przez rząd w dokumencie pt. Polski Ład 
rozwiązania komplikują i tak już skomplikowany system podatkowy oraz obciążają podatkami 
ludzi pracujących i zmniejszają dochody własne samorządów. Ponadto zwrócono uwagę, że 
kluczowe zmiany w polityce gospodarczej, powinny być szeroko skonsultowane, dobrze 
i rzetelnie przygotowane, bez „łatek” i prowizorek, tym bardziej, jeżeli dotyczy 
to tak skomplikowanej i ważnej materii, jak podatki i składki. Podkreślono, że Rada TEP 
opowiada się za prostymi podatkami, które sprzyjają pracy i inwestycjom.  

Opinia dotycząca obliczeń prof. Z. Krysiaka i prof. T. G. Grosse na temat finansowych 
skutków członkostwa Polski w UE: rażąco błędna metoda i fałszywe wnioski – z dnia 29 
września 2021 r. 
Rada TEP wyraziła opinię dotyczącą zaprezentowanych przez profesorów Zbigniewa Krysiaka 
i Tomasza Grzegorza Grosse obliczeń przedstawiających rzekomy bilans finansowy 
członkostwa Polski w UE. Zadaniem Rady obliczenia te są rażąco błędne, wybiórcze i w wielu 
wymiarach szkodliwe. W przedstawionej analizie zawarto szereg błędów pod względem 
doboru zmiennych i metody analizy, a stosując złą metodę autorzy popełnili dodatkowe błędy 
analityczne. Ponadto Rada TEP wskazuje, że analiza zawiera fałszywe wnioski, na czele 
z twierdzeniem, jakoby Polska poniosła straty w latach 2004-2020 z powodu członkostwa 
w UE, co stoi w sprzeczności ze wszystkimi dostępnymi badaniami naukowymi. Taki dokument 
wprowadza w błąd opinię publiczną, prezentując kilka liczb mających oddziaływać 
na wyobraźnię odbiorców, co jest dodatkowo wzmocnione poprzez status naukowy autorów 
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–  profesorów z dwóch czołowych polskich uczelni. Tym samym zdaniem członków Rady TEP 
analiza profesorów Z. Krysiaka i T.G. Grosse podważa zaufanie do ekonomii, jako nauki i jej 
praktycznych zastosowań, w postaci analiz ekonomicznych, poprzez wpływ na opinię 
publiczną, która może nabrać przekonania, że możliwe jest uzyskiwanie dowolnych wyników 
pod założoną lub wręcz zamówioną politycznie tezę.  

Stanowisko Rady TEP w sprawie ustaw podatkowych wdrażających Polski Ład oraz trybu ich 
stanowienia z dnia 25 października 2021 r. 
Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich ponownie i stanowczo zaapelowała o wstrzymanie 
procesu legislacyjnego dotyczącego pakietu ustaw podatkowych wdrażającego założenia 
programu Polski Ład. Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich tym razem podkreśla, 
że przyjęcie reformy prawa podatkowego w zbyt krótkim czasie i bez należytych konsultacji 
z uczestnikami rynku może stanowić pogwałcenie konstytucyjnej zasady demokratycznego 
państwa prawnego oraz wywodzonej z niej zasady zaufania obywateli do państwa 
i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji RP). 

Apel Rady TEP w sprawie konieczności aktualizacji projektu ustawy budżetowej na 2022 rok 
z dnia 29 grudnia 2021 r. 
Rada TEP zwróciła się z apelem do Ministra Finansów o jak najszybszą aktualizację projektu 
ustawy budżetowej na 2022 rok. Obserwowany w ostatnich miesiącach duży wzrost inflacji 
oraz niepokojące prognozy na temat jej wysokości w kolejnych miesiącach 2022 roku 
oznaczają, że konieczna jest aktualizacja przedłożonego Parlamentowi projektu ustawy 
budżetowej na 2022 rok. Zmiany powinny uwzględniać przede wszystkim nowe prognozy 
inflacji oraz wynikające z tego konsekwencje dla dochodów i wydatków budżetu państwa 
w 2022 roku. Uwzględnione powinny być również skutki działań o charakterze fiskalnym 
w ramach tzw. „Tarczy Antyinflacyjnej”. 

4.4. Działalność klubowa: spotkania obiadowe  
 

W ramach działalności klubowej TEP w 2021 r. odbyło się osiem spotkań obiadowych. Obiady 
TEP to zamknięte spotkania z ważnymi osobami ze świata gospodarki, polityki, kultury. 
Spotkania stanowią okazję do otwartej dyskusji na bieżące tematy życia społeczno-
gospodarczego w Polsce, Europie i na świecie. 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 obiadowe z Januszem Steinhoffem (28 stycznia 2021 r.) 
Absolwent (1974 r.) Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej, gdzie w 1985 r. uzyskał stopień 
naukowy doktora. Specjalista z zakresu przeróbki kopalin stałych, górnictwa, ochrony 
środowiska, procesów restrukturyzacji górnictwa.  

Tematem spotkania była sytuacja w polskiej energetyce oraz ścieżki jej rozwoju. Nasz gość 
przedstawił aktualny stan oraz problemy i wyzwania stojące przez polską energetyką 
i górnictwem węgla. Dr Janusz Steinhoff stwierdził, że konieczne jest przyspieszenie likwidacji 
nierentownych kopalń węgla kamiennego oraz pilne opracowanie koncepcji likwidacji kopalń 
węgla brunatnego wraz z głęboką restrukturyzacją gospodarczą regionów górniczo-
energetycznych. Niezbędne jest także przyśpieszenie procesu transformacji polskiej 
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energetyki. Aktualny mix energetyczny w świetle wyzwań polityki klimatyczno-energetycznej 
UE uznał za archaiczny. Musi nastąpić odejście od dominującego (ponad 74%) udziału paliw 
stałych (węgiel kamienny i brunatny) w generacji energii elektrycznej. Należy rozwijać 
produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (wiatr, fotowoltaika, biomasa, biogaz, 
woda). Stabilność systemu w okresie przejściowym w znaczącym stopniu może zapewnić 
produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem mniej emisyjnego paliwa gazowego.  

Dr Steinhoff pozytywnie ocenił działania kolejnych rządów na rzecz dywersyfikacji źródeł 
zaopatrzenia w gaz ziemny (Gazoport, Baltic-Pipe, gazociągi transgraniczne). 

Przemiany polskiej energetyki nasz gość uważa za jeden z kluczowych wyzwań polskiej 
gospodarki. 

Spotkanie obiadowe z Jerzym Buzkiem (25 lutego 2021 r.) 
Polityk i inżynier, profesor nauk technicznych. W  latach 1997-2001 pełnił funkcję premiera, 
(koalicja AWS-UW, potem mniejszościowego rządu AWS).  Od 2004 r. poseł do Parlamentu 
Europejskiego VI, VII, VIII i IX kadencji. W latach 2009–2012 - przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego.  

Spotkanie odbyło się z tematem „Europejski Zielony Ład a odbudowa gospodarcza 
po pandemii COVID 19”. Gość wskazał, że Europejski Zielony Ład to ogromny strumień 
finansowy, nawet dwa razy większy niż dotąd Polska otrzymywała w ramach perspektyw 
finansowych budżetu UE. Równocześnie wskazał, że istotne jest, aby środki te nie stały się 
funduszem wyborczym. Europejski Zielony Ład obejmuje szereg tematów w obszarze ochrony 
klimatu, w tym także w zakresie transportu (strategia wodorowa, sojusz na rzecz baterii), 
rolnictwa, budownictwa. Drugi istotny obszar wsparcia stanowi cyfryzacja w zakresie m.in. 
robotyzacji, automatyzacji oraz rozwoju sieci 5G. Prof. Buzek wskazał, że Europejski Zielony 
Ład to ogromna szansa dla Polski, zwłaszcza, że nie spodziewano się, aby kolejne budżety UE 
były tak hojne. Wraz z napływem tych środków jest szansa na szybszą transformację i 
budowanie odporności gospodarczej.  

Na koniec gość przedstawił wyzwania stojące przed samą UE, w tym koniecznością zmiany 
odpowiedzialności i ról instytucji UE. Prof. Buzek stwierdził, że Rada Europejska ma za dużo 
kompetencji, a równocześnie problemy jakie ujawniły się w temacie zakupu szczepionek dla 
Europy wskazały na konieczność wzmocnienia Komisji i Parlamentu, czyli większej integracji. 

Spotkanie obiadowe z Cezarym Stypułkowskim (22 marca 2021 r.) 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk 
prawnych (1989), obecnie prezes zarządu banku mBank. 

Gość przedstawił aktualny stan prawny dotyczący kredytów hipotecznych we frankach 
szwajcarskich udzielonych przez polskie banki. Odniósł się do historii zmieniającego  się 
orzecznictwa sądów polskich w sporach ‘frankowiczów’ z bankami oraz do wypowiedzi 
prezesa UOKiK-u dotyczących walutowych umów kredytowych.  Zarzuty w stosunku 
do banków udzielających kredytów frankowych szły początkowo w kierunku kwestionowania 
ważności umów, później nienależytego ich wykonania, wreszcie kwestionowania podstaw 
do ustalania kursów wymiany. 

Prezes Stypułkowski ocenił wpływ wyroków sądowych na aktualną i przyszłą sytuację 
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finansową banków polskich. Podkreślił, że banki w Polsce musiały stworzyć znaczne rezerwy 
związane z procesami o unieważnienie umów kredytowych we frankach bądź wypłaty 
odszkodowania. Stwierdził też, że – m.in. w związku z bliskimi zeru stopami procentowymi 
NBP, ale także w wskutek wielu innych niekorzystnych dla banków regulacji – rentowność 
polskich banków uległa w 2020 roku znacznemu obniżeniu, a przyszły rok będzie jeszcze 
trudniejszy. 

Spotkanie obiadowe Marcinem Cichym (20 kwietnia 2021 r.) 
Inżynier, absolwent Politechniki Warszawskiej. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej od 
września 2016 r. do 30 maja 2020 r.  

W pierwszej części spotkania nasz Gość scharakteryzował sytuację na polskim rynku 
telekomunikacyjnym, podkreślając, że działa na nim pięciu dużych operatorów (m.in. Orange, 
T Mobile, Polkomtel), ale są obecne małe podmioty. Duża konkurencyjność sprawia, że rynek 
polski jest jednym z najtańszych w Unii Europejskiej i ma bardzo wysoką elastyczność cenową. 
Penetracja kart SIM wynosi około 130 procent, ponad 90 proc. Polaków ma telefon 
komórkowy, a 70 procent korzysta z Internetu. W badaniach Polacy wskazują na dużą ilość 
ofert, obniżające się ceny i lepszą obsługę klientów. 

Odnosząc sytuację na rynku telekomunikacyjnym po pandemii COVID-19 dr Cichy wskazał 
na globalny wzrost użytkowania technologii telekomunikacyjnych, w szczególności służący 
do wideokonferencji, a także mediów społecznościowych. 

Za główne wyzwania dla polskiej telekomunikacji nasz Gość uznał kwestie dalszego rozwoju 
infrastruktury, równowagi w łańcuchach wartości dodanej oraz kompetencje cyfrowe 
społeczeństwa, a także rozwój e-państwa i dostosowanie do regulacji Unii 
Europejskiej.  Zwrócił też uwagę na problemy związane z fragmentaryzacją rynku 
i na tendencje konsolidacyjne. 

Spotkanie obiadowe z Anną Rulkiewicz  (16 czerwca 2021 r.) 

Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu w Hamburgu. 
Obecnie prezeska Grupy LUX MED. 

Spotkanie odbyło przy bardzo licznym udziale członków TEP. Tematem spotkania była 
prywatna opieka zdrowotna w Polsce. Pani Rulkiewicz odniosła się do aktywności sektora 
prywatnej ochrony zdrowia w czasie pandemii COVID-19 i w czasie lockdownu i przypomniała 
swój apel do rządzących o uznanie roli, jaką środowisko prywatnej opieki zdrowotnej 
wypełniało w tym trudnym dla służby zdrowia czasie. Zwróciła uwagę, że wbrew przekazom 
medialnym to właśnie sektor prywatny jako pierwszy wprowadził dla pacjentów świadczenia 
telemedyczne, w tym telekonsultacje, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczne 
recepty i skierowania, jak również jako pierwszy opracował standardy bezpiecznego 
transportu i opieki nad pacjentem chorym na COVID-19.  

Sektor prywatnej opieki zdrowotnej nie tylko samodzielnie realizował usługi medyczne (w tym 
także szpitalne), ale także współpracował ze szpitalami publicznymi. Duże znaczenie miało 
szybkie włączenie prywatnych firm laboratoryjnych, których udział w rynku bardzo szybko 
osiągnął 30%. Do dzisiaj zdecydowana większość testów na obecność SARS-CoV-2 
wykonywanych jest w laboratoriach prywatnych, podobnie jak właśnie dzięki dostawcom 
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prywatnym korzystamy obecnie z szybkich testów antygenowych.  

Spotkanie obiadowe z Radosławem Sikorskim (21 września 2021 r.) 
Absolwent Pembroke College Uniwersytetu w Oksfordzie. Polski polityk i politolog, minister 
spraw zagranicznych w latach 2007-2014, poseł do Parlamentu Europejskiego.  

Tematem spotkania było „Pozycja Polski w świecie, zwłaszcza na Zachodzie”. Spotkanie 
odbyło się online i cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród członków TEP. Gość odniósł się 
do zmiany postrzegania Polski na Zachodzie w ostatnich kilku latach. Podczas gdy przez ponad 
dwie dekady Polska była wskazywana jako wzór transformacji i sprawczości w kierunku 
modernizacji kraju, od 2015 r. następuje systematyczne pogorszenie wizerunku. Ma to 
ogromne znaczenie w ramach wielu nieformalnych kontaktów i możliwości wywierania 
wpływu na działania instytucji UE w sposób zgodny z racją stanu Polski. W obliczu koniecznej 
transformacji energetycznej pozycja negocjacyjna uległa znacznemu osłabieniu, a druga 
strona przestaje być wyrozumiała dla stawianych warunków w kontekście niezbędnych zmian 
w sektorze górniczym i energetycznym.  

Spotkanie obiadowe z Januszem Lewandowskim (25 października 2021 r.) 
Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim (1974), założyciel Instytutu Badań nad 
Gospodarką Rynkową (1989). W rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991) i Hanny Suchockiej 
(1992–1993) był ministrem przekształceń własnościowych. Europoseł. 

W swym wystąpieniu, gość przedstawił kondycję Unii Europejskiej: wskazał na wiele 
globalnych problemów, z którymi, nie z własnej winy, zmaga się Unia Europejska w XXI wieku, 
w tym m. in. kryzys finansowy, kryzys migracyjny i COVID-19. UE stara się reagować, jak 
najszybciej i działać kompleksowo, wychodząc także poza bieżące działania i reformując 
architekturę regulacyjną, jak w przypadku kryzysu finansowego. W opinii gościa, COVID 
nie pozostawi znaczących zmian w funkcjonowaniu UE, choć spłata gigantycznego zadłużenia 
związanego ze wsparciem gospodarki po pandemii będzie ogromnym wyzwaniem. 
W odpowiedziach na pytania i komentarze, gość podkreślał wyzwania związane z Europejskim 
Zielonym Ładem i pakietem „Fit for 55”. W jego opinii są to plany niezwykle ambitne i trudne 
do wdrożenia. Szczególnie wymagające dla Polski, która obecnie ma bardzo słabą pozycję 
negocjacyjną i nie może już dłużej liczyć na wyrozumiałość i zrozumienie dla swojej trudnej 
sytuacji związanej z transformacją energetyki. 

Spotkanie obiadowe z Andrzejem Lubowskim (14 grudnia 2021 r.) 
Ekonomista, bankowiec i publicysta zaangażowany w polskie sprawy, absolwent SGPiS w 
Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1982 r. mieszka w Stanach Zjednoczonych. 

Tematem spotkania była Ameryka w trzydzieści lat po wygraniu „zimnej wojny”. Gość 
stwierdził, że obecnie istnieje wiele podobieństw w wyzwaniach stojących przed Stanami 
Zjednoczonymi i Polską. Wskazał dwa główne: głębokość podziałów politycznych oraz niską 
efektywność w walce z pandemią. Odnosił się do swoich trafnych prognoz sprzed lat 
dotyczących kierunku zmian i kondycji Ameryki. Gość wskazał, że dziś mamy do czynienia 
z postępującą erozją pozycji Ameryki w światowej gospodarce, z czym ciężko pogodzić się 
tamtejszym elitom.  Do głównych wyzwań nasz gość zaliczył exodus dobrze płatnych miejsc 
pracy do krajów z tanią siłą roboczą, kurczącą się klasę średnią, rosnące różnice w dochodach, 
bardzo niski poziom edukacji, fatalny stan ubezpieczeń zdrowotnych oraz brak refleksji 
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społecznej nad problemami, którym należy stawić czoła.  

Pan Lubowski zdefiniował także wyzwania natury politycznej, z którymi mierzy się Ameryka. 
Wskazał na odejście republikanów od ich czołowych niegdyś postulatów, takich jak 
wstrzemięźliwość fiskalna czy wolny handel. Jego zdaniem, zachodzi ryzyko powstania 
systemu jednopartyjnego – republikańskiego. 

4.5. 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.  

TEP Patronem konferencji PolEcon’21  
Towarzystwo Ekonomistów Polskich zostało Patronem konferencji PolEcon’21 organizowanej 
przez Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Politycznej SGH. Tematem przewodnim rozmów 
były wyzwania rynku pracy w realiach gospodarki postcovidowej. Wydarzenie odbyło się w 
dniach 17 i 18 marca 2021 r. w formie zdalnej. 

Konferencja składała się z 4 moderowanych paneli dyskusyjnych dotyczących: pracy zdalnej, 
przyszłości młodych na rynku pracy, bezrobocia technologicznego oraz zmian społeczno-
prawnych wywołanych automatyzacją. Zaproszeni eksperci zastanawiali się czy praca z domu 
stanie się podstawową formą wykonywania obowiązków zawodowych; jak pandemia wpłynie 
na szanse rozwoju młodych pracowników oraz czy automatyzacja spowoduje, że część 
Polaków stanie się „ekonomicznie zbędna”.  

W dyskusji udział wzięli m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar, były członek 
Rady Polityki Pieniężnej prof. Jerzy Hausner, a z ramienia TEP Koordynator Projektu 
„Blockchain” Jacek J. Wojciechowicz. W pozostałych sesjach wystąpili przedstawiciele Banku 
Światowego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polityki Insight, Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego i wielu innych. 

TEP honorowym patronem Kongresu MBA 
Towarzystwo Ekonomistów Polskich zostało patronem honorowym VIII Międzynarodowego 
Kongresu MBA organizowanego przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK. Jest to największa w 
Polsce inicjatywa integrująca środowisko studentów i absolwentów studiów MBA. W związku 
z sytuacją epidemiologiczną, wydarzenie odbyło się w trybie zdalnym w dniach 14-16 maja 
2021 r. Kongresy MBA mają na celu przede wszystkim budowę aktywnej platformy 
współpracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i horyzontów, zarówno dla aktualnych 
studentów, absolwentów jak i przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji. 
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5. Komunikacja i promocja 
 

W 2021 r. Rada TEP prowadziła szerokie 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 oraz sekretariatu 
Towarzystwa. W działalność komunikacyjną byli również zaangażowani pozostali członkowie 
Rady TEP oraz niektórzy członkowie Towarzystwa.  
 
Poniżej przedstawiamy syntetyczny opis kluczowych działań podjętych w 2021 roku:  

 

• Strona www TEP była stale rozwijana i uzupełniana o nowe treści i sekcje tematyczne 

odzwierciedlające bieżącą działalność Towarzystwa. W 2021 r. stronę www odwiedziło 

29 047 unikalnych użytkowników (wzrost o 9 286 w stosunku do roku 2020) i miała ona 

58 896 odsłon (wzrost o 30 314 odsłon w stosunku do roku poprzedniego). 

• Newsletter TEP – w 2021 r. periodyk TEP ukazał się 5 razy. Newsletter jest rozsyłany 

do członków Towarzystwa oraz zamieszczany na stronie www TEP w bibliotece 

Newsletterów oraz w kanałach społecznościowych Facebook oraz LinkedIn. 

• Fanpage TEP na Facebooku był jednym z kluczowych kanałów dotarcia do 

interesariuszy zewnętrznych oraz promocji marki TEP. Bieżąca aktywność w tym kanale 

realizowana była m.in. poprzez wpisy komentujące aktywności TEP, zapowiedzi 

kluczowych wydarzeń własnych oraz organizacji i instytucji partnerskich, podawanie 

informacji o wydarzeniach zewnętrznych istotnych z perspektywy misji Towarzystwa, 

promowanie innych treści np. związanych z działalnością naukową, publicystyczną, itd. 

członków TEP. Nasz profil w 2021 roku polubiło 438 osób (łącznie lubi go 3543 osoby), 

to w porównaniu z 2020 rokiem wzrost o 237%. Znacząco (o 138%) zwiększył się zasięg 

naszych postów: dotarły do prawie 58 tys. osób. Spadło o 13% bezpośrednie wejście 

na naszą stronę na FB. W 2021 roku opublikowaliśmy ponad 80 unikalnych wpisów. 

Publikacje o największym zasięgu to:  

1) Synteza FOR w sprawie inflacji autorstwa dr Sławomira Dudka i Marcina 

Zielińskiego 

https://www.facebook.com/TowarzystwoEP/posts/10158691343416409. Zasięg - 

39921; 

2) O tym, czy zwiększenie dzietności w Polsce jest możliwe –  

https://www.facebook.com/TowarzystwoEP/posts/10158615390631409. Zasięg 

– 36969;  

3) O nadchodzącym kryzysie –  

https://www.facebook.com/TowarzystwoEP/posts/10158680512661409. 

Zasięg – 29589. 

4) O polskim samochodzie elektrycznym Izera - 

https://www.facebook.com/TowarzystwoEP/posts/10158674775171409. 

 Zasięg - 24127;  

5) O starcie Projektu "Proste podatki"  

https://www.facebook.com/TowarzystwoEP/posts/10158620194016409.  

Zasięg - 24127. 

https://www.facebook.com/TowarzystwoEP/posts/10158691343416409.%20Zasięg%20-%2039921
https://www.facebook.com/TowarzystwoEP/posts/10158691343416409.%20Zasięg%20-%2039921
https://www.facebook.com/TowarzystwoEP/posts/10158615390631409
https://www.facebook.com/TowarzystwoEP/posts/10158680512661409
https://www.facebook.com/TowarzystwoEP/posts/10158674775171409
https://www.facebook.com/TowarzystwoEP/posts/10158620194016409
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• Komunikaty prasowe – Towarzystwo kontynuowało budowanie relacji z mediami 

tradycyjnymi oraz elektronicznymi m.in. poprzez wydawanie cyklu informacyjnego pod 

nazwą „TEP o Gospodarce” (o których szerzej piszemy w rozdziale 4.1.), każdorazowo 

przy wydawaniu Stanowisk Rady TEP, istotnych zdarzeń dla TEP, czy w końcu flagowych 

wydarzeń np. ogłoszenie wyników Konkursu Młody Ekonomista; 

• Profil YouTube – rozwijaliśmy kanału TEP na YouTube, który w założeniu ma służyć jako 

repozytorium istotnych treści video 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 – w 2021 r. rozwijaliśmy profil TEP w portalu LinkedIn, 

który zwiększył się do ponad 1500 pod koniec 2021 r. (osoby obserwujące to głównie 

liderzy opinii, dziennikarze, przedstawiciele instytucji badawczych i naukowych oraz 

zarządzający przedsiębiorstwami a także młode osoby zainteresowane tematyką 

ekonomiczną); LinkedIn stał się bardzo istotnym kanałem dotarcia do interesariuszy, 

często angażującym do dyskusji i wymiany poglądów. Publikacje własne TEP i polecane 

ze źródeł zewnętrznych docierają do szerokiego grona odbiorców. Profil jest rozwijany 

w celu zwiększenia rozpoznawalności TEP poprzez zwiększenia sieci kontaktów 

(osobistych i instytucjonalnych), prezentowanie aktywności naukowej, biznesowej i 

publicystycznej członków TEP oraz zaprzyjaźnionych instytucji oraz promocję publikacji 

i wydarzeń istotnych dla misji naszej organizacji i mających wpływ na realizację działań 

statutowych;  

• Bieżące wsparcie w realizacji działań cyklicznych i pilotażowych m.in. w zakresie 

przygotowania materiałów graficznych i publikacji, dotarciu do zainteresowanych 

stron poprzez kanały on- i off-line, etc. m.in. Spotkań Obiadowych TEP, Stanowisk Rady 

TEP; cyklu „TEP o gospodarce”, czy „Gospodarcze espresso”; 

• 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. 
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6. Sprawy członkowskie 

W 2021 r. Rada TEP przyjęła do Towarzystwa sześć osób, z których większość mieszka i pracuje 
w Warszawie. Większość nowych członków zawodowo jest związana z biznesem, kilku to 
analitycy, kilka osób pracuje na uczelniach.  

W 2021 r. roku wykluczyliśmy z Towarzystwa ośmiu członków z powodu nieopłacenia składek 
członkowskich. Cztery osoby złożyły rezygnację, dominującym powodem była niechęć do 
płacenia składek. 

Na koniec roku 2021 na liście członków TEP było 163 osób.  

Podobnie jak we wcześniejszych latach, w roku 2021 Rada przywiązywała dużą wagę do 
egzekwowania zobowiązania finansowego członków wobec Towarzystwa. Składki 
członkowskie stanowią dla TEP 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 40.229,02 
zł.  Sześć osób zapłaciło składki przewyższające minimum wynoszące zgodnie z regulaminem 
300 zł (200 zł. dla emerytów). Najwyższa składka wpłacona wyniosła 1000 zł. 

Za sprawy członkowskie w 2021 r. odpowiadała Ewa Balcerowicz. 
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7. Nasi darczyńcy 
 

W 2021 roku działalność Towarzystwa wsparły finansowo następujące podmioty:  

- Human Culture Sp. z o.o - przekazanie 400,00 zł na koszty bieżącej działalności TEP;  

- Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa – 2500 zł na pokrycie części kosztów 
projektu KME X edycja oraz na koszty bieżącej działalności TEP;  

- Deloitte Poland Sp. z o. o – przekazanie 6.000,00 zł na pokrycie m.in.: części kosztów 
związanych z projektem KME X edycja oraz koszty bieżącej działalności TEP; 

- Gerda – przekazanie nieodpłatnie nagród (trzy zamki Gerda) o łącznej wartości 
5.547,00 zł na konkurs KME X edycja; 

- Press Glass S.A - przekazanie 10.000,00 zł na dofinansowanie KME X edycja; 

- Dr. Irena Eris S.A - przekazanie 7.000,00 zł na dofinansowanie KME X edycja; 

- Uniwersytet Warszawski – pokrycie kosztów w wysokości 5.000,00 zł w ramach KME X 
edycja. 
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8. Finanse 
 

Przychody w roku 2021 wyniosły: 

- na działalność statutową: 27.547,00 zł;  

- pozostałe przychody operacyjne: 746,14 zł; 

- przychody z działalności gospodarczej: 40.000,00 zł. 

W 2021 roku wpływy z tytułu składek członkowskich, wykazywane w przychodach z 
działalności statutowej stanowiły kwotę: 40 229,02 zł.  

Koszty w roku 2021 wyniosły: 

- na działalność statutową: 24.596,20 zł;  

- pozostałe koszty operacyjne: 26,32 zł; 

- koszty działalności gospodarczej: 8.000,00 zł; 

- koszty administracyjne (zarządu): 64.146,68 zł. 

Koszty administracyjne pokrywają głównie: utrzymanie siedziby stowarzyszenia, obsługę 
księgową, wynagrodzenie asystentki Rady (która wspiera Radę we wszystkich jej działaniach), 
wynagrodzenie webmastera i osoby odpowiedzialnej za komunikację TEP, utrzymanie strony 
internetowej, działania promocyjne stowarzyszenia. Koszty statutowe dotyczą zrealizowanych 
projektów i działań TEP.  

Członkowie Rady TEP pracują w Stowarzyszeniu pro bono. Włączają się we wszystkie 
aktywności organizacji, w tym opracowanie stanowisk Rady TEP, prowadzenie projektów KME 
i Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Prof. Winieckiego, przygotowanie i prowadzenie 
spotkań obiadowych, i in.  Zaangażowanie społeczne, dobrowolna i nieodpłatna praca 
członków TEP wzbogaca dorobek intelektualny Stowarzyszenia.  

W roku 2021 Rada TEP zakończyła pracę nad projektem o charakterze działalności 
gospodarczej. Projekt przyniósł zysk, który został przeznaczony na działalność statutową 
stowarzyszenia. 

Rok 2021 Towarzystwo zakończyło zyskiem netto w wysokości 14.652,96 zł. Rada proponuje, 
aby zysk za 2021 rok przeznaczyć na działalność statutową na kolejne lata. 

Stan środków TEP na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił:  

- środki na rachunkach bankowych: 81.287,36 zł. 

- środki w kasie: 198,15 zł. 

Nadzór nad księgowością i finansami Towarzystwa Ekonomistów Polskich sprawuje od maja 
2018 r. Joanna Kośmider – sekretarz generalna TEP.  
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9. Informacje dodatkowe 
 

9.1 Sekretariat (Biuro) TEP, inne 

W 2021 r. sekretariat prowadziła Grażyna Dziurdzik-Kraśniewska, zatrudniona na podstawie 
umowy zlecenia. 

W 2021 roku Rada TEP zawierała inne umowy cywilno-prawne. Umowy te dotyczyły: 
prowadzenie działań komunikacyjnych i promocyjnych, kampanii promocyjnej projektu 
Konkurs Młody Ekonomista XI edycja, z firmą The New Look (obsługa strony internetowej). 

9.2 RODO 

Działając zgodnie z rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 18 lutego 2020 r. w drodze uchwały 
Rada TEP przyjęła dokumentację ochrony danych osobowych, tj. politykę bezpieczeństwa 
informacji, procedurę zarządzania incydentami, politykę zarządzania danymi osobowymi oraz 
politykę prywatności. 

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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