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W dniu 5 marca 2010 r. odbyło się polsko-ukraińskie seminarium naukowe 
pt.: „Ekonomia integrującej się Europy”. Seminarium zorganizowane zostało 
przez Wydział Ekonomii Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 
i wpisało się w uroczystości obchodów 10-lecia szkoły. Program seminarium był 
bogaty tematycznie, dlatego został podzielony na dwie sesję: Zajmująca ekonomia 
oraz Finanse w warunkach kryzysu – mity i fakty. Obrady zakończył konkurs dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych – Potyczki z ekonomią.

Seminarium miało charakter interdyscyplinarny, międzyuczelniany i między-
narodowy. Największą reprezentację stanowili naukowcy z KPSW w Bydgoszczy 
i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz z Uniwersytetu Zielonogórskiego 
i Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu. Komplementarnie 
seminarium dopełnili praktycy życia gospodarczego, a także uczniowie Zespołu 
Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Bydgoszczy. 

W trakcie obrad pierwszej części seminarium zaprezentowano 9 referatów. 
Tytułem wprowadzenia prof. Andrzej Czyżewski (Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu) przedstawił referat pt. Mity i stereotypy w ekonomii na przykładzie 
gospodarki żywnościowej, w który wskazał, jakie błędy logiczne popełniają eko-
nomiści oraz jakim utartym, a nie prawdziwym schematom myślowym podlegają 
uczestnicy rynku, czyli m.in. społeczeństwo, zatem my wszyscy, ze szczególnym 
podkreśleniem kwestii produkcji żywności. Prof. Aleksander Grzelak (Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Poznaniu) przybliżył problematykę błędu złożenia (O błędzie 
złożenia w ekonomii) poczynając od literatury pięknej, poprzez inne dziedziny 
nauki, a na ekonomii kończąc. Niektóre konstatacje (np. „Suma części nie jest 
całością”) dały wiele do myślenia, zwłaszcza najmłodszej części słuchaczy – licznie 
przybyłej młodzieży. Dr Anna Matuszczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-
niu) wskazała na wagę rozwoju zrównoważonego w ujęciu jednostki, lokalnym, 
regionalnym i globalnym (Rozwój zrównoważony w ekonomii). Zostawiła słucha-
czy z powinnością czynienia refleksji na temat własnego „ecological footprint”. 
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Odnosząc się do kwestii makroekonomicznych dr Tomasz Kujaczyński (KPSW 
w Bydgoszczy) zaprezentował referat nt. Zmiany struktur gospodarki polskiej po 
1990 roku, w którym – w oparciu o tabele przepływów międzygałęziowych – 
ukazał skutki transformacji systemowej w poszczególnych działach gospodarki. 
Dr Roman Sass (KPSW w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie) przedstawił wyniki badań dotyczące Reorientacji zawo-
dowej rolników w województwie kujawsko-pomorskim – konieczność czy świadomy 
wybór. Wykazały one m.in., iż badaną populację rolników cechuje stosunkowo 
wysoki poziom optymizmu wobec przyszłości swych gospodarstw, co skutkuje bra-
kiem woli podejmowania działań na rzecz zarówno poszukiwania pracy, jak i zmiany 
zawodu. Dr Piotr Kułyk (Uniwersytet Zielonogórski) podjął rozważania na temat 
Konwergencji czy dywergencji w mechanizmie wsparcia. W wystąpieniu swoim 
poruszył problem konwergencji systemu wsparcia sektora rolnego w warunkach 
globalizacji. Przedstawił przesłanki pozwalające wnioskować, iż zjawisko takie 
miało miejsce w ostatnich dwóch dekadach. Niezwykle interesujący okazał się 
występ praktyka – mgr Katarzyny Liczmańskiej, która przybliżyła zagadnienie 
Wpływu efektu kraju pochodzenia produktu na decyzje nabywcze konsumentów 
sektora alkoholi wysokoprocentowych. Prelegentka wskazała, iż kultura lokalnej 
społeczności jest jednym z istotnych elementów otoczenia, w jakim funkcjonuje 
przedsiębiorstwo, to zaś determinuje postawy, zachowania i decyzje dotyczące 
wyborów konsumenckich. Udowodniła także, że tendencje etnocentryczne mają 
szczególny wpływ na zachowania konsumenckie, szczególnie w segmentach 
produktów żywnościowych. Najmłodszą referentką była uczennica Zespółu Szkół 
Administracyjno-Ekonomicznych w Bydgoszczy Kinga Kusz, która przygotowała 
wystąpienie pt. Polska w Unii Europejskiej – korzyści i straty w oczach Polaków. 
Posiłkując się różnorodnymi badaniami i sondażami przeprowadzonymi wśród 
polskiego społeczeństwa, dokonała de facto klasycznej analizy SWOT przystą-
pienia Polski do UE. Pierwszą część obrad zamknął referat mgr Marka Gałązki 
(KPSW w Bydgoszczy) nt. Analizy wrażliwości jako instrumentu zaawansowanej 
rachunkowości zarządczej, w którym to przedstawił mechanizm superdźwigni 
operacyjnej ze wskazaniem przewag jakie posiada ten instrument nad klasycznymi 
narzędziami analizy wrażliwości zysku operacyjnego. 

Drugą część seminarium pt. Finanse w warunkach kryzysu – mity i fakty otwo-
rzyło wystąpienie dr Killiona Munyamy (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). 
W referacie pt. Międzynarodowe instytucje finansowe w warunkach globalnego 
kryzysu finansowego przedstawił on działania wybranych międzynarodowych 
instytucji finansowych takich, jak: Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Europejski Bank Inwesty-
cyjny (EBI), które w warunkach globalnego kryzysu finansowego miały na celu 
złagodzenia jego skutków oraz wskazał na ich rolę w rozwiązywaniu kryzyso-
wych sytuacji. Mgr Błażej Dudkiewicz (KPSW w Bydgoszczy) w referacie pt. 
Cena solidarności Europy w kontekście aktualnych problemów zadłużeniowych 
Grecji, zaprezentował oblicza kryzysu, z jakim Unia Gospodarcza i Walutowa 
musi się zmierzyć w związku z problemami zadłużeniowymi Grecji. Referent 
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wskazał przyczyny omawianego kryzysu i przedstawia ich wpływ na całą strefę 
euro. Dr doc. O. Sobko (Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu) 
przedstawiła referat pt. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw ukraińskich 
w kontekście integracji europejskiej. Wskazała w nim na potrzebę podjęcia dzia-
łań innowacyjnych przez rodzime firmy, co w obliczu integrującej się Europy 
pozwoli podnieść ich konkurencyjność zarówno na krajowym jak i międzynaro-
dowym rynku. Dr doc. Ihor Taranov (Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w 
Tarnopolu) w wystąpieniu nt. Podatkowych obciążeń przedsiębiorstw na Ukrainie 
a integracji europejskiej, wskazał na sytuację ukraińskich firm wobec fiskusa 
oraz ich konkurentów funkcjonujących na zintegrowanych rynku europejskim. 
Prelekcyjną część obrad zwieńczyło wystąpienie mgr Anny Kościelniak (KPSW 
w Bydgoszczy) pt. Motywacje a motywowanie – klucz do skutecznego zarządza-
nia przedsiębiorstwem. Autorka podjęła próbę rozstrzygnięcia kwestii wpływu 
umiejętności skorelowania motywowania z motywacjami zatrudnionych. Dokonała 
swoistej syntezy dotychczasowych rozważań nad skutecznym motywowaniem 
pracownika, możliwościami motywacyjnymi pracodawcy oraz postrzeganiem tej 
kwestii przez obie strony.

Trzecią część seminarium oddano w ręce opiekunów Koła Rachunkowości 
przy KPSW – mgr B. Gongały i mgr M. Gałązki oraz najmłodszych uczestników 
seminarium – uczniów, którzy byli głównymi bohaterami Potyczek z ekonomią 
– konkursu na temat wiedzy ekonomicznej. Międzyszkolny Konkurs „Potyczki 
z Ekonomią” jest konkursem dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest to 
wartościowa impreza dydaktyczno-wychowawcza dla młodzieży zainteresowanej 
ekonomią, gdzie w formie zabawy, podczas której stosowane są gry dydaktyczne, 
zespoły poszczególnych klas rywalizują ze sobą. Konkurs sprawdza także umiejęt-
ność pracy indywidualnej i współdziałania w zespole, pozwala uczestnikom ocenić 
własne możliwości i predyspozycje zawodowe, a przez to pomaga w wyborze 
przyszłego kierunku dalszej nauki. Uczestnicy ubiegłorocznych konkursów wybrali 
studia ekonomiczne. W bieżącym roku szkolnym uczestniczyło w nim dziewięć 
zespołów szkół z Bydgoszczy. Wśród laureatów tegorocznej edycji należy wymie-
nić: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, Zespół Szkół 
Chemicznych w Bydgoszczy i Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. 

Seminarium było doskonałą okazją do wymiany myśli, poglądów i opinii 
w gronie pracowników KPSW w Bydgoszczy oraz jej licznych sympatyków 
z zaprzyjaźnionych ośrodków w kraju i za granicą, a także młodych adeptów 
nauki – uczniów ZSAE w Bydgoszczy oraz ich nauczycieli. Rodzi to jednocześnie 
nadzieję na kolejne burzliwe i owocne spotkania.
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