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Ogłoszenie                                  Warszawa, 30 kwietnia 2010 r. 

 
 

WIOSENNA SZKOŁA LESZKA BALCEROWICZA ZAPRASZA 
 
 

Jeśli jeste ś studentem, doktorantem lub tegorocznym absolwentem  
i interesujesz si ę zagadnieniami zwi ązanymi ze współczesn ą 
gospodark ą, zapraszamy Ci ę do wzi ęcia udziału w Wiosennej Szkole 
Leszka Balcerowicza, organizowanej przez Fundacj ę FOR (Forum 
Obywatelskiego Rozwoju). To wyj ątkowa szansa na spotkanie 
ze znanymi ekonomistami oraz wygranie nagród pieni ęŜnych. Czeka 
25 miejsc. 
 
Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza jest adresowana do studentów 
wszystkich lat i kierunków studiów, a takŜe tegorocznych absolwentów  
i doktorantów (do 32. roku Ŝycia), dla których nieobce są sprawy polskiej i 
światowej gospodarki. 
 

Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza to trzydniowe seminarium  organizowane pod hasłem: 
„Grecka lekcja dla polskiej gospodarki” , które odbędzie się w dniach 21-23 maja 2010 r. 
(piątek-niedziela) w Warszawie. 
 
Celem seminarium jest zwiększenie wiedzy jej uczestników w zakresie najwaŜniejszych zagadnień 
współczesnej ekonomii, a w szczególności w zakresie finansów publicznych. 
 
W ramach seminarium  odbędą się spotkania i wykłady, które poprowadzą: 
 

� prof. Leszek Balcerowicz , 
� dr Jakub Borowski  (Główny Ekonomista Invest-Banku), 
� dr Bogusław Grabowski  (Prezes Zarządu SKARBIEC Asset Management Holding SA) 
� prof. Witold Orłowski  (Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny 

doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska), 
� Ryszard Petru  (Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor ds. Strategii i Nadzoru 

Właścicielskiego), 
� dr Andrzej Rzo ńca (Członek Rady Polityki PienięŜnej, współpracownik Fundacji FOR) 
� dr Wiktor Wojciechowski  (Ekonomista Fundacji FOR). 

 
Aby wziąć udział w Wiosennej Szkole Leszka Balcerowicza , naleŜy: 
 
- napisa ć esej pt. „Grecka lekcja ekonomii, czyli jakich reform potrzebuje Polska, aby nie 
powtórzyć losów Grecji” (forma: artykuł prasowy, objętość tekstu: do 5 tys. znaków ze spacjami, 
czcionka 12, Times New Roman), 
 
- przesła ć swój esej  na adres e-mailowy Fundacji FOR: info@for.org.pl do dnia 13 maja  2010 r. 
(czwartek) wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym . W tytule e-maila naleŜy wpisać: 
„Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza”. 
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Spośród nadesłanych prac zostanie wyłonionych 25 najciekawszych esejów, a ich autorzy zostaną 
zakwalifikowani do udziału w Wiosennej Szkole Leszka Balcerowicza. O wynikach zostaną oni 
poinformowani mailowo i telefonicznie do dnia 17 maja  2010 r.  
 
Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają certyfikaty, a dla autorów najlepszych esejów 
przewidujemy nagrody, odpowiednio: 

I nagroda - 2000 zł, II nagroda – 1000 zł, III nagroda – 500 zł. 
 
Udział w Wiosennej Szkole Leszka Balcerowicza jest bezpłatny . Organizator zapewnia 
wyŜywienie, a osobom spoza Warszawy zwraca koszty dojazdu oraz zapewnia nocleg w hotelu, w 
którym będzie odbywało się seminarium. 
 
W tegorocznym seminarium nie mog ą wziąć udziału osoby, które uczestniczyły juŜ w warsztatach 
Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza w 2009 r. Więcej informacji o ubiegłorocznej edycji znajduje 
się na stronie Fundacji FOR: http://www.for.org.pl/pl/jesienna-szkola-Leszka-Balcerowicza-2009 
 
Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza realizowana jest dzięki wsparciu Fundacji im. Friedricha 
Naumanna na rzecz Wolno ści. Nagrody ufundowała firma BIOFARM Sp. z o.o.  z Poznania. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem . 
 
 
 
Więcej informacji : http://www.for.org.pl/pl/Wiosenna-Szkola-Leszka-Balcerowicza-2010 
 
Emilia Legieta 
Fundacja FOR 
Al. J.Ch. Szucha 2/4 lok. 20, 00-582 Warszawa 
kom. + 48 691 232 993, e-mail: emilia.legieta@for.org.pl 
www.for.org.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundacja FOR  (Forum Obywatelskiego Rozwoju)  została załoŜona w 2007 roku 
przez prof. Leszka Balcerowicza (wyłączny fundator). Jej głównym celem jest wspieranie 
działalności społecznej, naukowej i oświatowej sprzyjającej rozwojowi  instytucji demokratycznych 
w Polsce, a takŜe wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i wzrost zaangaŜowania obywateli 
w działania przyczyniające się do rozwoju kraju. Fundacja FOR jest obecnie waŜnym think 
tankiem, aktywnie uczestniczącym w Ŝyciu społeczno-ekonomicznym Polski i Europy. 
 


