seminaria



na i ochrona rodowiska  czy zwy-

i konferencje

ciê¿y strategia rozwoju zrównowa¿onego


w Polsce

Gospodarczej pt. Polityka



gospodarcza w teorii i praktyce

VI

Konferencja

zach

Katedr


przez

pracowników

naukowych

Uniwersytetu Gdañskiego, Uniwersytetu
Lubelskiego,

Uniwersytetu

sko-Mazurskiego,

R.

Bia³obrzeska,

R.

Marks-Bielska,

Zrównowa¿ony rozwój podstaw¹ polityki ekologicznej pañstwa


R.

Bia³obrzeska,

R.

Marks-Bielska,

Polityka spo³eczno-gospodarcza w za-

£ódzkiego,

kresie wsi i rolnictwa

Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu
Szczeciñskiego, Uniwersytetu

Mgr B. Skubiak, Kryteria delimitacji

nej i Zachodniej


nych zosta³o 26 referatów przygotowanych

kapitalis-

twa na obszarach ziem Polski Pó³noc-

na przez Katedrê Polityki Gospodarczej

W trakcie trzech sesji przedstawio-

gospodarki

regionu terytorialnego  wojewódz-

Konferencja ta zosta³a zorganizowaSzko³y G³ównej Handlowej w Warszawie.

rozwoju

tycznej

Polityki Gospodarczej pt., Polityka gospodarcza w teorii i praktyce.

Mgr P. Roztropowicz, Elementy polityki strukturalnej we wczesnych fa-

W dniu 06.12.2002 roku odby³a siê
Warszawie

Mgr Lidia K³os, Systemy zintegrowanego zarz¹dzania gospodark¹ wodn¹

Konferencja Katedr Polityki

w

Mgr in¿. I. £ucka, Polityka ekologicz-

Warmiñ-

Uniwersytetu

War-

szawskiego, katowickiej Akademii Eko-

Sesja II



kratycznego i gospodarki rynkowej

nomicznej, wroc³awskiej Akademii Ekonomicznej, Zachodniopomorskiej Szko³y

Prof. S. Kie³czewski, Polityka gospodarcza w warunkach systemu demo-

nomicznej, krakowskiej Akademii Eko

Dr K. Bobiñska, Funkcja u¿yteczno-

Ekonomicz-

ci publicznej w sektorach infrastruk-

nych PAN i Szko³y G³ównej Handlowej

tury, jako instrument polityki gospo-

w Warszawie.

darczej w warunkach gospodarki ryn-

Biznesu,

Instytutu

Nauk

kowej


Sesja I



Prof. R. Broszkiewicz, Instrumenty
sterowania rynkiem pracy w latach

Gospodarczej i Walutowej


Prof. T. Madej, Ekonomiczny aspekt
polityki ekologicznej



gospodarczej






pracy a polityka zatrudnienia
M.

na

kierunki

Dr A. Zelek, U³omnoæ polityki antyrecesyjnej pañstwa wobec kryzysów

Dr G. Maniak, Segmentacja rynku

Dr

publicznych

rozwoju systemu gospodarczego

Polski



Dr G. Paw³owski, Wp³yw strategii
instytucji

Dr A. Paczoski, Polityka regionalna
w Unii Europejskiej  wskazania dla



Dr M. Ko¿uch, Przemys³ w Polsce
a rozwój zrównowa¿ony

Prof. K. Wilk, Ochrona rodowiska
w Unii Europejskiej



Dr A. Eckhardt, Zró¿nicowanie, z³o¿onoæ zmian jako przes³anki polityki

19912000 (na przyk³adzie Polski)


Dr P. Albiñski, Polska droga do Unii

Zajdel,

Mgr S. S³upik, Ewolucja rozwi¹zañ

gospodarka

systemowych w sferze infrastruktury

i szanse jej rozwoju (wybrane zagad-

gospodarczej pañstw Unii Europej-

nienia)

skiej
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£ódzka

przedsiêbiorstw
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Mgr A. Zakrzewska-Pó³torak, Polity-

Prezentacji

referatów

towarzyszy³a

ka wobec ma³ych rednich przedsiê-

o¿ywiona dyskusja zwi¹zana z aktualny-

biorstw w Polsce  instytucje pañ-

mi problemami polskiej polityki gospo-

stwa i ich narzêdzia oddzia³ywania

darczej.

Dr

ze-

i dyskutantów czêsto pojawia³ siê w¹tek

polskiej

negocjacji prowadzonych z Uni¹ Euro-

Grzegorz

wnêtrznych

Ga³ek,

Zmiany

uwarunkowañ

W

wyst¹pieniach

referentów

polityki gospodarczej u progu XXI

pejsk¹ oraz wyzwañ stoj¹cych przed pol-

wieku

skim spo³eczeñstwem w zwi¹zku z przyst¹pieniem do tego ugrupowania. Organizowane cyklicznie przez Katedrê Poli-

Sesja III





Dr M. Bulanda, Premie za ksi¹¿eczki

tyki Gospodarczej SGH konferencje sta-

mieszkaniowe  relikt socjalizmu

nowi¹ wa¿ny element sprzyjaj¹cy inte-

Dr S. Jankiewicz, Polityka pieniê¿na

gracji rodowisk zajmuj¹cych siê proble-

w Polsce  kwestie sporne

matyk¹ polityki gospodarczej w Polsce.

Mgr A. Paw³owska, Strategie infor-

Mo¿na ¿ywiæ nadziejê, i¿ g³osy p³yn¹ce ze

macji kredytowej jako element deter-

rodowiska naukowego bêd¹ coraz czê-

poziomu

ciej brane pod uwagê zarówno przy for-

ryzyka kredytowego w polskiej banko-

mu³owaniu d³ugookresowej wizji rozwo-

woci

ju naszego kraju, jak i przy rozwi¹zywa-

Mgr S. Zwierzchlewski, Mechanizm

niu

kursowy w Polsce a polityka pieniê¿-

czych.

minuj¹cy



kierunki

zmian

na Narodowego Banku Polskiego

bie¿¹cych

problemów

gospodar-

Dr Grzegorz Ga³ek

Bankowa obs³uga firmy. Rachunki, rozliczenia
pieniê¿ne, kredyty inwestycyjne,

pod redakcj¹

Ryszarda Szewczyka, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2002, s. 148.
Autorzy: Aleksandra Kaczor, Piotr Kara, Renata
Papie¿, Igor Styn, Ryszard Szewczyk.
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