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Scenariusze energetyczne dla
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Innovation Strategies and
Productivity in the Polish
Services Sector in...

CASE świętuje 20 lat istnienia!

Health Status, Functional
Limitations and Disability:
Changes in Poland

CASE na

17.12.2012 CASE

Przez 20 lat istnienia, CASE – Centrum
Analiz Społeczno-Ekonomicznych –
Fundacja Naukowa, z instytucji o
zasięgu krajowym i regionalnym stała
się globalnym think tankiem. Przyjęcie z
okazji 20 rocznicy powstania odbyło się
w naszym nowym biurze w Warszawie.
Uświetnili je wspaniali i liczni goście,
wśród których byli założyciele CASE,
eksperci, współpracownicy, byli
pracownicy, oraz przedstawiciele instytucji sponsorujących CASE. To dzięki ich wparciu i pracy
nasza Fundacja jest uznaną i cenioną instytucją (w międzynarodowym rankingu The Global “Go-To
Think Tanks” 2011 zajęliśmy 3 miejsce wśród think tanków w Europie Środkowo-Wschodniej) i
może stale się rozwijać. więcej >>

CASE pragnie powitać dr. Irenę Topińską w gronie CASE Fellows
04.12.2012 CASE

A long-time collaborator of CASE, Dr. Irena Topińska joined the group
of CASE Fellows on December 1st, 2012. Dr. Topińska has participated
in various projects undertaken by CASE and is currently leading a
project entitled “Consultancy in Evaluation and Reform of Disability and
Child Social Assistance Benefits” in Moldova. She is the co-author of
many reports and working papers published by our network. Her current
research interests include poverty reduction policies, gender aspects of
social exclusion, and impacts of migration. więcej >>
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CASE Białoruś
CASE-Mołdowa
CASE-Kirgistan
CASE-Gruzja
Instytut Gaidara
Centrum Badawcze IPM
CASE-Ukraina
CASE-Doradcy
CASE Database Links

CASE Databases
CASE database link collection provides a
brief guide to international organizations
and regional economic organizations.

123 seminarium BRE-CASE: Unia bankowa – skutki dla UE, strefy euro i dla Polski
03.12.2012 strefa euro

CASE celebrates its 20th anniversary

Wspólny nadzór bankowy,
scentralizowane gwarantowanie
depozytów oraz wspólny system
kontrolowanej likwidacji banków i
uporządkowanej sanacji banków z
problemami to podstawowe filary
projektowanej unii bankowej, która
ma być obligatoryjna jedynie dla
(17) krajów strefy euro. Najbardziej zaawansowane są prace projektowe dotyczące instytucji
europejskiego nadzoru bankowego. Unia bankowa ma zapewnić wzrost stabilności finansowej w
UE. Twierdzi się, że to będzie klucz do zarządzania kryzysem i długoterminowej finansowej
stabilności. więcej >>

Read CASE 20th Anniversary Brochure

CASE na konferencji „Polski gaz ziemny 2020. Prawo, podatki, perspektywy.”
28.11.2012 gazownictwo, Polska, polska gospodarka

Dr Maciej Sobolewski wystąpił na konferencji
„ Polski gaz ziemny 2020. Prawo, podatki,
perspektywy” organizowanej przez
Organizację Polskiego Przemysłu
Poszukiwawczo-Wydobywczego i Izbę
Gospodarczą Gazownictwa. Celem konferencji
była dyskusja nad stworzeniem rozwiązań
prawno-podatkowych w obszarze poszukiwań i
wydobycia gazu ziemnego ze złóż
niekonwencjonalnych, które przyciągną zarówno inwestorów krajowych jak i zagranicznych i
otworzą tym przed Polską perspektywę sukcesu ekonomicznego związanego rozwojem rynku gazu
łupkowego. więcej >>

Konferencja zamykająca projekt ANCIEN
24.10.2012 finansowanie opieki zdrowotnej

Trwający prawie cztery lata projekt ANCIEN dobiega końca.
Zamykająca projekt konferencja zatytułowana „Przyszłość
długoterminowej opieki w Europie: wyzwania dla systemów opieki
długoterminowej w kontekście starzenia się społeczeństw” odbyła się
24 października w Brukseli. Celem konferencji było podsumowanie
wniosków badania oraz rekomendacji dla rozwiązań systemowych.
więcej >>
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