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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ
SAMORZĄDU STUDENTÓW I KÓŁ NAUKOWYCH
WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
(ONLINE: 12 – 19 – 29 MAJA 2020)
W dniach 12, 19 oraz 29 maja 2020 roku na Wydziale Nauk
Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej odbyła się Konferencja Naukowa
Samorządu Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Kół Naukowych. Na
Konferencję składał się cykl wydarzeń online na temat odpowiednio:
„Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, „Oszczędzanie oraz inwestowanie
długoterminowe”, „Wiarygodność finansowa – co możesz zyskać? Rola Biura
Informacji Kredytowej”. Konferencja przyjęła formułę debaty naukowej, stała
się platformą wymiany poglądów dla studentów, nauczycieli akademickich oraz
zaproszonych gości. Patronat honorowy nad wydarzeniami objął
dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
Politechniki Koszalińskiej. Patronat merytoryczny – Program Nowoczesne
Zarządzanie Biznesem, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Program
Bankowcy dla Edukacji oraz Projekt Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni oraz
Warszawski Instytut Bankowości.
Konferencja rozpoczęła się w dniu pierwszego wydarzenia online,
tj. 12 maja 2020 roku o godz. 12:00, podczas którego uroczystego powitania
uczestników dokonał Dziekan WNE dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK. Pan
Profesor wskazał na znaczenie dyskusji akademickiej podczas trudnego czasu
izolacji społecznej dotyczącej bezpieczeństwa i zagrożeń płynących z jego
utraty, potrzeby budowania wiarygodności finansowej, analizy strategii
oszczędzania i inwestowania środków finansowych oraz integracji społeczności
akademickiej szczególnie w trudnym okresie lockdown’u.
Pierwsza część Konferencji, której głównym elementem była debata na
temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni odbyła się 12 maja 2020 roku.
Spotkanie poprowadził Pan Marcin Wąsik-Wiszniewski Regionalny Dyrektor
Programów Edukacji Ekonomicznej. W pierwszej części przedstawiciele
organizatorów tj. studentka kierunku Logistyka Pani Aleksandra Zmuda
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Trzebiatowska – Przewodnicząca Samorządu Studentów WNE, student
kierunku Ekonomia Pan Dominik Karpiński – Prezes Koła Młodych
Ekonomistów oraz student kierunku Ekonomia Pan Dominik Katarzyński –
Prezes Studenckiego Koła Naukowego Logistyki „proLOG” przywitali
uczestników jednocześnie zapraszając do dyskusji w dalszej części spotkania.
Wprowadzeniem do problematyki był wykład Pana Marcina WąsikWiszniewskiego Regionalnego Dyrektora Programów Edukacji Ekonomicznej
na temat „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, który stanowił zasadniczą część
spotkania, przedmiot dyskusji i komentarzy panelistów i uczestników
Konferencji. Panelistami tej Konferencji byli: dr hab. inż. Jerzy Korczak,
prof. PK oraz przedstawicieli Kół Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych:
Dominik Karpiński oraz Dominik Katarzyński.
Treść wykładu stała się kanwą dalszej dyskusji, w której jako pierwszy
głos zabrał dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK wskazując na powstanie
nowych zagrożeń pojawiających się wraz z rozwojem technologii
teleinformatycznych oraz Internetu. Dyskutant podjął kwestię zakłóceń
w realizacji zadań administracji państwowej w ochronie bezpieczeństwa
obywateli. Z kolei Dominik Karpiński odniósł się do niebezpieczeństw, które
pojawiają się wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, którego
wszyscy, w tym także uczestnicy Konferencji są częścią. Wskazał jak ważna
jest dyskusja akademicka na polskich uczelniach na temat bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni. Następny głos w dyskusji – Prezesa Studenckiego Koła
Naukowego Logistyki „proLOG” Pana Dominika Katarzyńskiego dotyczył
kwestii znaczenia i istotności bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim danych
osobowych w cyberprzestrzeni.
Rozważania wszystkich panelistów stały się przyczynkiem do dyskusji na
czacie Konferencji. Najczęściej zadawane pytania to: jak można zadbać o to,
aby dane osobiste nie dostały się w niepowołane ręce za pośrednictwem
Internetu, na jakie cyberprzestępstwa społeczeństwo polskie jest narażonej
najczęściej i które mogą wyrządzić największe szkody, gdzie szukać informacji
temat bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, jak przedsiębiorstwa mogą chronić
swoje dane, jakie działania w tym zakresie mogą podjąć.
Podsumowując pierwszą część Konferencji Pan Marcin WąsikWiszniewski wskazał na istotne uwagi i spostrzeżenia sformułowane podczas
dyskusji przez prelegentów. Jednocześnie paneliści i uczestnicy Konferencji
zostali zaproszenie na drugą Konferencji, którą zaplanowano na 19 maja
2020 roku.
Drugie spotkanie w ramach Konferencji na temat „Oszczędzanie oraz
inwestowanie długoterminowe” rozpoczęło się online w dniu 19 maja
2020 roku o godz. 12:00. Spotkanie poprowadził Pan Marcin Wąsik-
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Wiszniewski Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej.
W pierwszej części spotkania Pani dr Agnieszka Jakubowska Prodziekan do
spraw kształcenia Wydziału Nauk Ekonomicznych wskazała, że poza walorem
naukowym Konferencja spełnia ważną rolę integrującą społeczność akademicką
Wydziału. Następnie studentki: Pani Aleksandra Zmuda Trzebiatowska –
Przewodnicząca Samorządu Studentów WNE, studentka kierunku Finanse
i Rachunkowość Pani Natalia Jackiewicz – Prezes Studenckiego Koła
Naukowego Finansów POLTECH Koszalin oraz studentka kierunku Finanse
i rachunkowość Pani Klaudia Tyszecka – Prezes Studenckiego Koła
Naukowego Rachunkowości RACHMISTRZ w imieniu organizatorów
przywitały uczestników jednocześnie zapraszając do aktywności na czacie
wydarzenia.
Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej – Pan Marcin
Wąsik-Wiszniewski wprowadził do dyskusji prezentując wykład na temat
„Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”. Problematyka stała się
przedmiotem ożywionej dyskusji i komentarzy panelistów i uczestników na
czacie Konferencji.
Pierwszy głos w dyskusji zabrał Pan dr Rafał Rosiński – pracownik
Katedry Finansów. Wskazał, że znalezienie odpowiedniego miejsca dla
oszczędności to najważniejsze zadanie dla każdego, kto zamierza
długoterminowo gromadzić środki finansowe. Podkreślając jednocześnie, że
trudno jest znaleźć punkt równowagi jeśli z jednej strony chce się zachować
bezpieczeństwo, a po drugie stronie stoi wzrost kapitału, szczególnie w okresie
wzrostu cen. Wskazał, że niezależnie czy priorytetem jest bezpieczeństwo,
czy wzrost wartości oszczędności (inwestowanie) to podstawowa zasada głosi,
że powinno się dywersyfikować ryzyko. Następnie głos zabrały
przedstawicielki Kół Naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych: Pani Natalia
Jackiewicz oraz Pani Klaudia Tyszecka. Pani Natalia Jackiewicz (Studenckie
Koło Naukowe Finansów POLTECH Koszalin) wskazała, że kiedy się jest
nowym graczem na rynku inwestycyjnym powinno się postawić na
bezpieczeństwo. Jest to dobra opcja, dla osób, które dopiero zaczynają budować
swój majątek, albo dla kogoś, kto wie, że wkrótce będzie np. przechodził na
emeryturę. W takich okolicznościach nie można pozwolić na ponoszenie ryzyka
związanego ze stratą oszczędności. Jednak i tutaj, jak wskazała Pani Prezes jest
kilka lokat do wyboru m.in. fundusze rynku pieniężnego, obligacje skarbowe,
wybrane obligacje, które emitują spółki. Dyskutantka podkreśliła, że na rynkach
dojrzałych nowym sposobem bezpiecznego lokowania kapitału są REIT-y, czyli
udziały w nieruchomościach komercyjnych m.in. biurowcach, centrach
handlowych. Zwykle taki REIT przynosi wyższy dochód niż obligacje w skali
roku i dodatkowo inwestor jest zabezpieczony hipoteką na nieruchomości. Pani
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Natalia Jackiewicz podkreśliła, że niestety, w Polsce niewiele jest
nowoczesnych produktów o dużym stopniu bezpieczeństwa. W następnej
kolejności, stanowisko KNR RACHMISTRZ przedstawiła Pani Klaudia
Tyszecka, podkreślając potrzebę monitorowania ryzyka związanego
z inwestycjami. Pani Prezes wskazała, że możliwa jest strategia inwestowania
polegająca na jednorazowym zakupie funduszu, akcji, obligacji lub innych
aktywów, co do których ryzyko nie do końca jest znane. Ryzyko jest rozkładane
dopiero na skutek upływu czasu. W tym celu należy systematycznie
inwestować tj. dokupować udziały, tak aby uśrednić ceny zakupu. Strategia ta
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród doświadczonych inwestorów.
Interesujące podejście do problemu spowodowało burzliwą dyskusję na
czasie spotkania. Paneliści zostali poproszeni przez uczestników o wyrażenie
swojego komentarza i opinii do pytań m.in. co powinno się brać pod uwagę
przy określaniu skłonności do oszczędzania, jakie są najciekawsze sposoby
inwestowania w Polsce i na świecie, poza tym pojawiły się pytania o konkretne
strategie inwestycyjne.
Dyskusję zakończył prowadzący Pan Marcin Wąsik-Wiszniewski,
dokonując podsumowania, jednocześnie zapraszając uczestników na trzecią,
ostatnią Konferencję w ramach cyklu, którą zaplanowano online na 26 maja
2020 r. na godz. 12:00.
Trzecia część Konferencji Samorządu Studentów i Kół Naukowych
Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej rozpoczęła się
w dniu 29 maja 2020 roku o godz. 12.00. Wydarzenie poprowadził Pan Marcin
Wąsik-Wiszniewski Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej.
Tematyka spotkania była skoncentrowana na zagadnieniu wiarygodności
finansowej i działalności Biura Informacji Kredytowej. Prowadzący
Konferencję po przywitaniu uczestników, panelistów i zaproszonych gości
oddał mikrofon honorowemu gościowi Konferencji Panu Krzysztofowi
Ostafińskiemu – Dyrektorowi Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.
Pan Dyrektor wyraził swoje uznanie organizatorom za interesującą inicjatywę,
która niewątpliwie przyczynia się do zwiększenia wiedzy w zakresie szeroko
pojmowanej edukacji finansowej, ale co ważniejsze, gromadzi studentów,
nauczycieli akademickich przy monitorach komputerów w trudnym dla
wszystkich okresie zagrożenia epidemicznego. Podkreślił ważność inicjatyw
integrujących społeczności w okresie lockdown’u, bowiem pozwolą one na
szybki powrót do pocovidowej rzeczywistości. Następnie głos zabrali
przedstawiciele organizatorów – studenci: Pani Aleksandra Zmuda
Trzebiatowska – Przewodnicząca Samorządu Studentów WNE, studentka
kierunku Turystyka i Rekreacja Pani Patrycja Kaniewska – Prezes Studenckiego
Koła Naukowego Turystyki i Rekreacji „Future” oraz student kierunku
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Zarządzanie Pan Jakub Świrski – Prezes Studenckiego Klubu
Przedsiębiorczości, którzy w swoim imieniu i imieniu organizacji, które
reprezentują przywitali uczestników zapraszając do zadawania pytań, uwag
i komentarzy na czacie wydarzenia.
Wprowadzenia do dyskusji dokonał prowadzący Konferencję Pan Marcin
Wąsik-Wiszniewski prezentując wykład na temat „Wiarygodność finansowa –
co możesz zyskać? Rola Biura Informacji Kredytowej”. Dyskutantami tej
Konferencji byli: Pan dr Adam Wyszomirski – pracownik Katedry Zarządzania
i Marketingu, Pani Patrycja Kaniewska oraz Pan Jakub Świrski. Dyskutanci
odnosząc się do kwestii poruszanych podczas wykładu przedstawili własne
opinie na temat wiarygodności finansowej, odnosząc się do własnych
doświadczeń. Pan dr Adam Wyszomirski wspominał okres, kiedy budował
własną wiarygodność finansową, żałował, że w tamtym okresie nie dbano tak
jak teraz o edukację w tym zakresie. Zastanawiał się, czy gdyby posiadał lepszy
scoring i historię kredytową miałby większą szanse na korzystniejsze parametry
kredytu hipotecznego. Odwołując się do tych słów przekonywał uczestników
o dbaniu o swoją historię kredytową już od pierwszego roku studiów. Z kolei
Pani Patrycja Kaniewska – Prezes SKNTiR „Future”, która odwołując się do
słów przedmówcy przekonywała, że najlepiej już od dzisiaj zadbać to, by ocena
w BIK była jak najlepsza. Bowiem uzyskując zbyt niską ocenę punktową, może
okazać się, że pomimo wysokich dochodów żaden bank nie będzie chciał
przyznać kredytu wtedy kiedy będzie on potrzebny. Do dyskusji włączył się
Prezes SKP Pan Jakub Świrski, który podkreślił, że raz utracona wiarygodność
kredytowa np. poprzez nieregularnie spłacane zobowiązania, może
spowodować, że trafi się do BIK, a to z kolei utrudni korzystanie
z finansowania banków. Wskazał, że to m.in. jest przyczyną zainteresowania
tzw. “pożyczki bez BIK”, które są udzielane przez instytucje parabankowe.
Odwołując się do badań prowadzonych przez GUS podkreślił, że liczba osób
korzystających z tego typu instytucji rośnie z roku na rok. Osoby, które
posiadają niski scoring BIK muszą korzystać z droższych źródeł finansowania.
Następnie uczestnicy Konferencji prowadzili ożywioną dyskusję
z prelegentami, temat wiarygodności kredytowej okazał się interesujący – na
czacie Konferencji pojawiły się pytania i prośby o dodatkowe komentarze.
Uczestnicy pytali o powody trafienia do BIK, jak długo pozostaje się
w rejestrze, czy i jak można usunąć niewygodne wpisy na własny temat.
Podsumowania dyskusji i oficjalnego zakończenia Konferencji dokonał
Dziekan WNE dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK, który skierował słowa
podziękowania do prowadzącego Pana Marcina Wąsik-Wiszniewskiego
Regionalnego Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej, zaproszonych
gości, prelegentów i uczestników. Pan Dziekan podziękował Patronom
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merytorycznym Konferencji, którzy poza czuwaniem nad stroną naukową
Konferencji wsparli wydarzenie także zapleczem technicznym. Pan Profesor
przedstawił statystyki poszczególnych spotkań, wskazując że podczas tych
trzech spotkań Konferencji dyskusji przyglądało się w sumie
ok. 210 uczestników, swoje poglądy przedstawiło trzech nauczycieli
akademickich i sześciu studentów. Różnorodność tematów, kompetencje
prelegentów, zainteresowania słuchaczy spowodowały, że Konferencja powinna
na stałe wpisać się w kalendarz wydarzeń naukowych Wydziału Nauk
Ekonomicznych. Budowanie relacji między środowiskiem naukowym
ekonomistów, organizacji okołobiznesowych i społeczności studenckiej jest
szansą dla rozwoju gospodarki lokalnej.

REPORT ON THE SCIENTIFIC CONFERENCE
OF THE STUDENTS' AND SCIENTIFIC
ASSOSIATIONS OF THE FACULTY OF
ECONOMIC SCIENCES OF THE KOSZALIN
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
(ONLINE: 12 – 19 – 29 MAY 2020)
On May 12, 19 and 29, 2020, at the Faculty of Economic Sciences of the Koszalin
University of Technology, the Scientific Conference of the Student Assosiation of the
Faculty of Economic Sciences and Scientific Assosiations was held. The conference
consisted of a series of online events on the following topics: "Security in cyberspace",
"Saving and long-term investing", "Financial credibility – what can you gain? The role
of the BIK". The conference adopted the formula of a scientific debate, became
a platform for the exchange of views for students, academic teachers and invited guests.
The events were held under the honorary patronage of Prof. Jerzy Korczaj, PhD, Eng.
Dean of the Faculty of Economic Sciences, Koszalin University of Technology. Content
patronage – Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Centrum Prawa Bankowego
i Informacji, Program Bankowcy dla Edukacji, Projekt Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,
Warszawski Instytut Bankowości.
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