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Seminarium
„Instrumenty zwiększające efektywność biznesu”
Seminar "Instruments to increase business efficiency”
10 grudnia 2014 roku Koło Ekonomiczne, działające przy Instytucie
Zarządzania i Marketingu, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zorganizowało seminarium
naukowe „ Instrumenty zwiększające efektywność biznesu”. Motywem przewodnim spotkania były sposoby finansowania przedsiębiorstw. Zorganizowane
przedsięwzięcie miało zachęcić młodych, kreatywnych studentów do podejmowania ryzyka, jakim jest rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
W seminarium jako prelegenci uczestniczyli:
• Ewa Wcisło, koordynator Projektu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
z Centrum Prawa Bankowego i Informacji,
• Justyna Szmurło, konsultant w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania
Programów Unijnych, Oddział Siedlce,
• Aldona Bańkowska i Małgorzata Krasnodębska, pełniące funkcje
doradcy biznesowego w Drugim Oddziale Banku Zachodniego
w Siedlcach,
Seminarium uroczyście otworzył Prodziekan ds. studenckich dr Paweł
Krawczyk. Na spotkanie licznie przybyli studenci, wykładowcy, organizatorzy
oraz inni zainteresowani goście. Spotkanie poprowadziła Joanna Domańska,
prezes Koła Ekonomicznego.
Jako pierwsza głos zabrała Anna Jalowska, wiceprezes koła. Miała możliwość zaprezentowania zakresu działalności Koła oraz wydarzeń, w których
jego członkowie brali czynny udział. Następnie Pani Justyna Szmurło zapoznała przybyłych z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020. Kolejna
prezentacja dotyczyła różnicy pomiędzy Biurem Informacji Kredytowej (BIK)
a Biurem Informacji Gospodarczej (BIG). Zagadnienia te poruszyła w swym wystąpieniu Pani Ewa Wcisło. W drugiej części spotkania głos zabrały przedstawicielki II oddziału Banku Zachodniego w Siedlcach: Pani Aldona Bańkowska
i Pani Małgorzata Krasnodębska. Swą prezentację rozpoczęły od przedstawienia tematyki związanej z kredytowaniem działalności gospodarczej. Przedstawiły
dwa rodzaje umów: leasing i factoring oraz korzyści z nich płynące. W celu
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zaangażowania zebranych do czynnego włączenia się w dyskusję, prelegentki
reprezentujące sektor bankowy przygotowały kilka pytań. Wszystkie prawidłowe odpowiedzi były nagradzane ciekawymi upominkami.
Zgodnie z tradycją praktykowaną przez członków Koła Ekonomicznego,
po wystąpieniu wszystkich zaproszonych prelegentów słuchacze mieli możliwość zadawania pytań. Goście dołożyli wszelkich starań, aby wyczerpująco
odpowiedzieć na wszystkie poruszone problemy. Na zakończenie głos zabrała
opiekun Koła Ekonomicznego dr inż. Agata Marcysiak. W imieniu wszystkich
przybyłych podziękowała prelegentom za wsparcie merytoryczne seminarium
naukowego oraz wyraziła nadzieję na kontynuowanie współpracy.
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