
XXIV Tydzień Ekonomiczny 

 

W dniach 5-9 maja w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbył się XXIV 

Tydzień Ekonomiczny, organizowany przez Koło Naukowe Studentów Ekonomii KUL. 

Motywem przewodnim tego wydarzenia były problemy gospodarki elektronicznej zawarte w  

formule Kto nie ryzykuje ten nie zyskuje – postaw na e-biznes. Należy podkreślić, że takie ujęcie 

tematu wskazuje jednocześnie, że szczególnie działalność gospodarcza wiąże się zawsze z 

określonymi warunkami ryzyka. 

Gospodarka elektroniczna jest stanem współczesnej ekonomii, wykorzystującej różne 

narzędzia elektroniczne, praktycznie w każdym aspekcie jej funkcjonowania. Efektywne 

wykorzystywanie technologii informatycznych zwiększa konkurencyjność i innowacyjność tej 

gospodarki. Współczesna gospodarka to także ekonomiści i ich kształcenie, którzy potrafią 

skutecznie wykorzystywać te technologie informatyczne. Studenci ekonomii KUL posiadają 

wiedzę i wymagane umiejętności z zakresu reguł współczesnej gospodarki wspomaganej 

technologiami informatycznymi. 

Doceniając wagę e-biznesu jako formy wyboru przyszłej zawodowej drogi życiowej, 

studenci z Koła Naukowego Studentów Ekonomii KUL, w ramach XXIV Tygodnia 

Ekonomicznego zorganizowali wiele bardzo interesujących sesji naukowych i warsztatów na 

ten temat. Pierwsza sesja zatytułowana Z e-bankowością na Ty dotyczyła elektronicznych 

usługi i produktów bankowych niezbędnych w prowadzeniu e-biznesu oraz problemów 

zabezpieczeń bankowości elektronicznej. Wiedzę w tym zakresie przedstawił Krzysztof 

Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich oraz Ilona Skibińska-Fabrowska – 

Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie. Przedstawiciele Bankowej Regionalnej Izby 

Rozliczeniowej omówili problemy związane z systemami elektronicznych rozliczeń, 

upowszechnieniem podpisu elektronicznego i faktury elektronicznej. Interesujące wykłady 

zaprezentowali: prof. dr hab. T. Gruszecki na temat polityki pieniężnej, dr J. Przyłuska-Schmitt 

o bitcoinie jako wirtualnej walucie XXI w. oraz dr P. Bolibok na temat potencjału i perspektyw 

rozwoju bankowości mobilnej. 

Druga sesja plenarna dotyczyła głównego tematu XXIV Tygodnia Ekonomicznego, czyli 

warunków zakładania i prowadzenia e-biznesu. L. Czech – zastępca dyrektora Departamentu 

Komunikacji Zewnętrznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mówił o działalności 

PARP w zakresie promocji, działalności edukacyjnej i wspomagania rozwoju tej formy 

działalności gospodarczej. Konkluzją wystąpienia było stwierdzenie, że w zakresie e-biznesu 

istnieje deficyt kreatywnych pomysłów a nie środków finansowych. wicedyrektor 

Przedstawiciele Izby Skarbowej w Lublinie - M. Frąk i M. Szpakowska prezentowali 

możliwości elektronicznego rozliczania zobowiązań wynikających z ordynacji podatkowej. 



Zdaniem K. Cebulskiego – praktyka biznesu internetowego prowadzącego działalność w wielu 

krajach a także twórcy uczelni edukacji przedsiębiorczości - Polska na tle innych krajów nie 

jest przyjaznym państwem do prowadzenia biznesu. Wynika to po części z niekorzystnych dla 

przedsiębiorcy rozwiązań prawnych, ale także małej przyjazności urzędów. Swoimi 

doświadczeniami w poszukiwaniu kreatywnych pomysłów i zakładaniu e-biznesu podzielił się 

ze studentami B. Szczygieł, twórca portalu weselisko.org. Następnie T. Fulara – Prezes Zarządu 

MPK Lublin prezentował dostosowywanie się przedsiębiorstwa do współczesnych możliwości 

elektronicznych wewnątrz firmy, jak i w relacjach z klientami. Dr M. Nowak – radny miasta 

Lublin przedstawił problemy szybkich i coraz to efektywniejszych rozwiązań w gospodarce 

elektronicznej oraz konieczności uczenia się przedsiębiorców przez całe życie.  

Zapraszając wybitnych specjalistów parających się różnymi aspektami e-biznesu, studenci 

chcieli wzbogacać swoją wiedze w tym zakresie. Ważne jest także to, że przyjmują takie 

postawy społeczne, które umożliwiają im być w centrum wydarzeń współczesnej gospodarki 

elektronicznej. To właśnie takie kompetencje społeczne są wysoce cenione i oczekiwane przez 

pracodawców. Studenci mieli możliwość realizacji projektu XXIV Tygodnia Ekonomicznego 

dzięki wielu sponsorom a w szczególności Narodowego Banku Polskiego, który przy akceptacji 

Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie wspiera dofinansowanie projektów z zakresu edukacji 

ekonomicznej. 

Organizując XXIV Tydzień Ekonomiczny, studenci musieli wykazać się 

przedsiębiorczością i kreatywnością. Przygotowania wymagają bowiem wielu umiejętności 

organizacyjnych, negocjacyjnych, komunikacji społecznej czy współpracy w grupie. W 

działaniu tym – co oczywiste – studenci w sposób praktyczny musieli też wiele razy 

wykorzystywać technologie informacyjne. Angażując się w pracę KNSE studenci w pełni 

zrealizowali projekt XXIV Tygodnia Ekonomicznego. Dziękuję więc Zarządowi i wszystkim 

aktywnym członkom KNSE na Wydziale Nauk Społecznych KUL i zapraszam innych 

studentów do angażowania się w taką formę aktywności studenckiej. 

Oczywiście studenci z KNSE nie odnieśliby sukcesu naukowego i organizacyjnego bez 

udziału wyśmienitych panelistów, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Dziękujemy im za 

uświetnienie swoją obecnością XXIV Tygodnia Ekonomicznego. Dziękuję także Panu 

Prorektorowi prof. dr hab. K. Nareckiemu i Dziekanowi  ks. prof. dr hab. S. Felowi, za 

docenienie tej formy aktywności studentów, a prof. dr hab. M. Żukowskiemu za podjęcie się 

trudu moderatora sesji plenarnych. 
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