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Warszawa, 16 marca 2016

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na debatę:
Nowa Rada Polityki Pieniężnej – Nowa Polityka Pieniężna(?).
O czym powinni wiedzieć nie tylko ekonomiści, ale i obywatele
23 marca br. (środa) o godz. 11.00, siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 49.
Uczestnikami debaty będą nowi i byli członkowie Rady Polityki Pieniężnej, ekonomiści, dziennikarze i wszyscy
zainteresowani tą problematyką. Będziemy rozmawiać o formule, w jakiej realizowana jest polityka pieniężna w Polsce, o
tym w jaki sposób wyłaniany jest skład Rady Polityki Pieniężnej, czy i jaki wpływ mogą mieć na ten proces obywatele, a
przede wszystkim o tym, jaka może być przyszła polityka pieniężna tworzona już przez nowy skład Rady.
Wydarzenie jest jednocześnie podsumowaniem obywatelskiego monitoringu wyboru członków do Rady Polityki
Pieniężnej zapoczątkowanego na przełomie 2015 i 2016 r. przez Fundację im. Stefana Batorego i Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne. Celem monitoringu jest przybliżenie opinii publicznej roli i zadań Rady, sposobu jej funkcjonowania, a także
procedur i trybu wyłaniania jej członków.
Wydarzenie ma charakter otwarty, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy jednak o wcześniejszą rejestrację
poprzez stronę nowaRPP.evenea.pl . Wszelkie pytania i prośby dotyczące konferencji proszę kierować na adres:
mwaszak@batory.org.pl, tel. 22 536 02 57.

Z wyrazami szacunku,

Dr Grzegorz Makowski

Fundacja im. Stefana Batorego
Dyrektor programu
Odpowiedzialne Państwo

Prof. dr hab. Marian Gorynia

Przewodniczący Rady
Naukowej PTE

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

Prezes Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego

Informujemy, że spotkanie będzie transmitowane online.

1. Uczestnictwo w transmisji online wymaga dostępu do komputera oraz łącza internetowego.
2. Z transmisją wydarzenia łączymy się za pomocą adresu WWW:
https://pte.clickwebinar.com/debata
3. Transmisja rozpocznie się na 20 min. przed właściwym spotkaniem.
4. Po otworzeniu linku proszę postępować według poniższej instrukcji:

5. Program przed odtworzeniem transmisji sprawdzi aktualność Państwa oprogramowania.
W zależności od wyniku, może powstać potrzeba aktualizacji wybranych komponentów
(testowanie można przeprowadzić w każdym momencie, nawet gdy spotkanie nie jest jeszcze
rozpoczęte).
6. Po wejściu do pokoju transmisji powinien pokazać się zbliżony ekran:

7. W przypadku problemów z połączeniem, proszę o kontakt na adres mailowy:
michal.plewczynski@pte.pl

