
 

 

 

Wiktor Wojciechowski mianowany Wiceprzewodniczącym Rady Towarzystwa 

Ekonomistów Polskich 

Główny Ekonomista PlusBanku Wiktor Wojciechowski został w trakcie Walnego 

Zebrania członków Towarzystwa Ekonomistów Polskich  mianowany 

Wiceprzewodniczącym Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. 

Walne Zebranie członków Towarzystwa Ekonomistów Polskich miało miejsce w czwartek, 

17 maja b.r.  W jego trakcie przyjęto sprawozdania za miniony rok działalności, a także 

dokonano wyboru władz na nową, dwuletnią kadencję. 

Oprócz Wojciechowskiego nominacje otrzymali: ponownie na stanowisko przewodniczącej 

Rady - Julia Patorska, na stanowisko Wiceprzewodniczącej - Ewa Balcerowicz. Joanna 

Kośmider została Sekretarzem Generalnym, natomiast Bogna Gawrońska – Nowak, Rafał 

Rudzki i Jacek Wojciechowicz - Członkami Rady. W skład Komisji Rewizyjnej zostali 

wybrani: Wiktor Patena, oraz Urszula Skorupska i Beata Pawłowska. 

Jak czytamy na stronie internetowej Towarzystwa Ekonomistów Polskich „Nowe władze TEP 

gwarantują ciągłość funkcjonowania poprzez osoby, które ponownie zostały wybrane 

do Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Równocześnie wprowadzenie nowych postaci pozostawia 

przestrzeń na świeże pomysły, inicjatywy i wydarzenia”. 

Wiktor Wojciechowski przyjął nominację z nieskrywaną radością.- Nominacja do Rady 

Towarzystwa Ekonomistów Polskich jest dla mnie dużym wyróżnieniem. TEP stawia sobie za 

cel popularyzowanie wiedzy ekonomicznej oraz wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i 

społecznych. Potencjał do poprawy na tym polu jest ogromny, czego dowodzą liczne – 

niestety bardzo pesymistyczne – wyniki badań na temat stanu wiedzy ekonomicznej Polaków. 

Zawsze starałem się i wciąż próbuję wyjaśniać to, co dzieje się w gospodarce używając jak 

najprostszego języka. To chyba najlepsza recepta na atrakcyjne przedstawienie i zrozumienie 

podstawowych zależności ekonomicznych. Ta wiedza nie tylko pozwala nam lepiej 

zrozumieć otaczający nas świat, ale - co nie mniej ważne – podejmować racjonalne decyzje 

ekonomiczne. Mam nadzieję, że moje zaangażowanie w działalność TEP przyczyni się do 

wzrostu wiedzy Polaków o podstawowych mechanizmach gospodarki, a w efekcie zwiększy 

naszą odporność na ekonomiczną demagogię – powiedział.  

Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w 

propagowaniu wiedzy ekonomicznej.  

 

 

 

 

 

Kontakt: Żaneta Pilarska, Główny Specjalista ds. Marketingu PLUS BANK S.A.  
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