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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Fundusze europejskie w regionach. Bariery i wyzwania 

współczesności w warunkach zrównoważonego rozwoju” odbyła się w dniach 21-22 listopada 2017 roku 

na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.   
 

Organizatorem przedsięwzięcia był Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie. Wśród 

współorganizatorów i partnerów spotkania znalazły się następujące podmioty: Społeczna Akademia Nauk, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych) Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa w Koninie oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.  
 

Celem Konferencji była integracja środowiska uczonych i praktyków ze sfery finansów i regionalistyki oraz 

zainicjowanie dyskusji na temat roli i efektywności wykorzystania funduszy unijnych na poziomie regionalnym 

postrzeganych z perspektywy krajowej i europejskiej.  
 

W ramach Wydarzenia został utworzony Komitet Naukowy w następującym składzie: 
 

prof. dr hab. Tadeusz Borys (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba (Uniwersytet Gdański) 

prof. dr hab. Beata Filipiak (Uniwersytet Szczeciński) 

prof. dr hab. Stanisław Flejterski (Uniwersytet Szczeciński) 

prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak (Uniwersytet Warszawski) 

prof. nadzw. UŁ  dr hab. Beata Guziejewska (Uniwersytet Łódzki) 

prof. nadzw. UŁ dr hab. Dagmara Hajdys (Uniwersytet Łódzki) 

prof. dr hab. Dorota Korenik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

prof. dr hab. Stanisław Korenik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

prof. nadzw. UEP dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) 

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Szkoła Główna Handlowa, Prezes ZK PTE) 

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (Uniwersytet Szczeciński) - przewodniczący 

prof. dr hab. Leszek Patrzałek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

prof. dr hab. Irena Pietrzyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 

prof. dr hab. Renata Przygodzka (Uniwersytet w Białymstoku) 

prof. nadzw. SAN dr hab. Konrad Raczkowski (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie) 

prof. dr hab. Danuta Strahl (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

prof. nadzw. US dr hab. Piotr Szczypa (Uniwersytet Szczeciński) 

prof. nadzw. UZ dr hab. Bogdan Ślusarz (Uniwersytet Zielonogórski) 

prof. nadzw. UE dr hab. Artur Walasik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 

Sukhbaatar Byambakhorloo (University of Finance and Economic, Ulaan Baatar, Mongolia) 

Gantulga Garamdorij (University of Finance and Economic, Ulaan Baatar, Mongolia) 

Erdenetsetseg Tserendorj (University of Finance and Economic, Ulaan Baatar, Mongolia) 

Davaa Byambasuren (University of Finance and Economic, Ulaan Baatar, Mongolia) 
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Obrady konferencyjne odbywały się w salach budynku SIL – SERVICE INTER-LAB przy Wydziale Zarządzania 

i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin). 
 

Pierwszy dzień Konferencji (21 listopada 2017, wtorek) rozpoczął się Akredytacją uczestników o godzinie 8:15. 

Inauguracja przedsięwzięcia rozpoczęła się o godzinie 9:00. Konferencja została uroczyście otwarta przez 

Prezesa Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie – prof. dr hab. Aleksandra Panasiuka. Podczas ceremonii 

otwarcia miały również miejsce wystąpienia powitalne współorganizatorów, partnerów, patronów Konferencji 

(w tym przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Pana Leszka 

Tokarczyka, który w imieniu Prezesa Funduszu odczytał uroczyście list gratulacyjny).  

 

 

 
 

Fot. 1 – Inauguracja Konferencji – uroczyste wystąpienie Prezesa Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie 

Fot. Katarzyna Pawlik, Biuro Promocji WZIEU 

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Skarbnik Gminy Miasto Szczecin – Stanisław Lipiński, Prezes 

Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Robert Michalski, Prodziekan ds. Nauki Wydziału 

Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr hab. Grażyna Rosa, Dyrektor Wydziału 

Zarządzania Finansami Miasta Szczecin – Iwona Bobrek itd. Łączna liczba uczestników Konferencji wyniosła 

50 osób.  
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Fot. 2 – Inauguracja Konferencji – uroczyste wystąpienie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka 

Fot. Katarzyna Pawlik, Biuro Promocji WZIEU 

 

 

 

 

 
 

Fot. 3 – Inauguracja Konferencji – uroczyste wystąpienie Dziekana ds. Nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US prof. dr hab. Grażyny Rosy 

Fot. Katarzyna Pawlik, Biuro Promocji WZIEU 
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Po uroczystej inauguracji i oficjalnym otwarciu Konferencji rozpoczęły się obrady, podczas których poruszono 

wiele interesujących i aktualnych tematów w obszarze wykorzystania i pozyskiwania funduszy europejskich 

w wielu regionach Polski, a także zagranicy. Tematyka Konferencji obejmowała dwie sesje plenarne, 5 sekcji 

tematycznych oraz WORKSHOP dla praktyków. Ich układ prezentował się następująco: 

 

21 listopada 2017, wtorek: 
 

 

 I SESJA PLENARNA – Fundusze unijne w makrogospodarcze prowadzona była przez prof. SGGW Iwonę 

Kowalską (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), prof. US. dr hab. Jakuba Swacha 

(Uniwersytet Szczeciński) oraz dr Artura Zimnego (PWSZ Konin), a w jej ramach wystąpili: prof. UEP dr 

hab. Maciej Cieślukowski (UE w Poznaniu) - Fundusze unijne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, 

dr Tomasz Studzieniecki (Akademia Morska w Gdyni) - Fundusze europejskie w rozwoju Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej w Regionie Morza Bałtyckiego, dr Marta Wysogląd (Fundacja Innowacji i Rozwoju 

Społecznego ANIMAR) - Zróżnicowanie wykorzystania środków w ramach programów operacyjnych 

w Polce w okresie programowania 2014-2020 oraz dr Jakub Sawulski (Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu) – Rola funduszy unijnych w podnoszeniu innowacyjności łotewskiej gospodarki. Implikacje dla 

Polski. Sesja zakończyła się dyskusją. 

 SEKCJA A - Mechanizm i organizacja dystrybucji środków unijnych oraz jego ocena na poziomie regionów 

moderowana była przez dr Agnieszkę Ciechelską (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), 

mgr Tomasza Tyca (Politechnika Warszawska). Podczas sekcji swoje referaty zaprezentowali następujący 

prelegenci: dr Wojciech Bożek (Uniwersytet Szczeciński) - Wykorzystanie środków publicznych 

związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych 

niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących procedur, dr Katarzyna Szara 

(Uniwersytet Rzeszowski) - Bariery pozyskania i rozliczania funduszy unijnych oraz mgr inż. Agata 

Rutkowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) - Fundusze europejskie NIE dla przedsiębiorstw 

na najbiedniejszych obszarach – czyli zrównoważony rozwój po polsku. Sekcja zakończyła się dyskusją. 

 WORKSHOP dla praktyków - Praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy unijnych, poruszanie się po 

serwisach beneficjenta: LSI2014/SL2014/BUR, który prowadzili: mgr Dorota Miśkiewicz (Uniwersytet 

Szczeciński) oraz mgr Bartosz Rogojsza (Uniwersytet Szczeciński). W ramach praktycznej części obrad 

wystąpili: Marta Kiryjewska (Zachodniopomorska Grupa Doradcza w Szczecinie) - LSI 2014 dla 

przedsiębiorców – pytania i wątpliwości, Agnieszka Idziniak (Wicedyrektor pionu Europejskiego Fundiuszu 

Społecznego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) - LSI i SL2014 dla JST i NGO – pytania i odpowiedzi, 

Jolanta Chełstowska oraz Agnieszka Sieradzka-Hajduk (Zachodniopomorska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A.) - Baza usług rozwojowych – jak się poruszać po serwisie?, Małgorzata Bill-Modranka 

(Biuro Strategii Urzędu Miasta Szczecin).  

 SEKCJA B - Środki unijne a sprawność instytucjonalna i efektywność w samorządzie terytorialnym  

moderowana przez dr Ewę Ferensztajn-Galardos (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny  
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w Radomiu) oraz dr Łukasza Konopielkę (Uczelnia Łazarskiego). W ramach tej sekcji prelegentami byli: 

dr Magdalena Wojarska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - Fundusze UE a sprawność 

instytucjonalna samorządów lokalnych w Polsce, dr Agnieszka Ciechelska (Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu) - Efektywność inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi w kontekście celów 

gospodarki okrężnej. Sekcja zakończyła się dyskusją. 

 SEKCJA C - Finansowanie z funduszy unijnych w kulturze, oświacie i kształceniu zawodowym. 

Moderatorami sekcji byli: dr inż. Ireneusz Żuchowski (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży), mgr inż. 

Agata Rutkowska (UP Poznań). Podczas sekcji C referat wygłosiły następujące osoby: prof. SGGW dr hab. 

Iwona Kowalska (SGGW) – Finansowanie z funduszy unijnych zadań oświatowych a reforma ustroju 

szkolnego w Polsce, dr Artur Zimny (PWSZ Konin) - Zróżnicowanie i koncentracja wykorzystania funduszy 

europejskich przez publiczne uczelnie zawodowe oraz mgr Ewelina Pędziwiatr (Akademia Górniczo-

Hutnicza w Krakowie) - Ewolucja w finansowaniu działalności kulturalnej w Polsce ze środków Unii 

Europejskiej. Sekcja zakończyła się dyskusją. 

 

Uwieńczeniem pierwszego dnia Konferencji była uroczysta kolacja dla uczestników w Restauracji „Stara 

Rzeźnia” w Szczecinie.  

 

22 listopada 2017, środa: 

  

 II sesja plenarna - Fundusze unijne w gospodarce turystycznej prowadzona była przez prof. dr hab. 

Aleksandra Panasiuka (US), prof. UEP dr hab. Edytę Małecką-Ziembińską, prof. US dr hab. Magdalenę 

Zioło (US) oraz prof. dr hab. Stanisława Flejterskiego, a w jej ramach wystąpili: prof. US dr hab. Jakub 

Swacha (US) – Współpraca transgraniczna na rzecz innowacji w turystyce: przypadek muzeów 

oceanograficznych oraz dr Marzena Wanagos (AM Gdynia) – Green Velo jako przykład kształtowania 

produktu turystycznego na bazie funduszy UE. Sesja zakończyła się dyskusją. 

 SEKCJA D - Fundusze unijne a innowacyjność przedsiębiorstw moderowana przez dr Wojciecha Bożka (US), 

dr Martę Wysogląd (Fundacja Innowacji i Rozwoju Społecznego ANIMAR), dr Tomasza Studzienieckiego 

(AM Gdynia). Wśród prelegentów znaleźli się: prof. UEP dr hab. Maciej Cieślukowski (UEP) - Wpływ 

funduszy Unii Europejskiej na innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce, 

dr Ewa Ferensztajn-Galardos (UTH Radom) - Fundusze unijne jako źródło finansowania działalności 

innowacyjnej przedsiębiorstw i ich wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy, dr Monika Spychalska-

Wojtkiewicz (US) - Wspieranie innowacyjnego ekosystemu przedsiębiorczości w regionach nakierowanego 

na potrzeby młodych przedsiębiorców. Sekcja zakończyła się dyskusją. 

 SEKCJA E - Rola środków unijnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw prowadzona była 

przez dr Jakuba Sawulskiego (UEP), dr Katarzynę Szara (UR), dr Magdalenę Wojarską (UWM Olsztyn) 

oraz mgr Ewelinę Pędziwiatr (AGH Kraków). Jako prelegenci w ostatniej sekcji zaprezentowali się: dr inż. 

Ireneusz Żuchowski (WSA Łomża) - Wykorzystanie środków unijnych i ich wpływ na konkurencyjność 

przedsiębiorstw sektora MSP, mgr Tomasz Tyc (PW) - Polskie przedsiębiorstwa jako beneficjenci funduszy 

europejskich po 2007 r. - analiza zróżnicowań sektorowych i regionalnych, dr Łukasz Konopielko (Uczelnia  
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Łazarskiego) - Krytyczna analiza wsparcia e-biznesu ze środków publicznych oraz mgr Agnieszka Przybył 

(SGH Warszawa) - Sektor metalowy w Polsce w kontekście polityki regionalnej. Sekcja zakończyła się 

dyskusją. 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Fundusze europejskie w regionach. Bariery i wyzwania 

współczesności w warunkach zrównoważonego rozwoju” została objęta Patronatem Honorowym: 

 

 Wojewody Zachodniopomorskiego; 

 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego; 

 Prezydenta Miasta Szczecin; 

 JM Rektora Uniwersytet Szczecińskiego – prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka; 

 Prezesa Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – prof. dr hab. Elżbietę Mączyńską-

Ziemacką; 

 Banku Ochrony Środowiska S.A.; 

 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Patronem Medialnym Konferencji była Telewizja Polska Szczecin S.A. 

 

 

Konferencja została podsumowana przez Prezesa Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie – prof. dr hab. 

Aleksandra Panasiuka oraz Wiceprezesa Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie – prof. US dr hab. Magdalenę 

Zioło. Na ręce uczestników współorganizatorów, partnerów oraz Urzędu Miasta Szczecin za wsparcie 

finansowe wydarzenia zostały złożone podziękowania. Po zakończonym przedsięwzięciu, zarówno 

Organizatorzy jak i uczestnicy wspólnie podjęli decyzję o jego kontynuowaniu w przyszłości, w postaci 

kolejnych edycji. Uznano bowiem, iż konferencje naukowe – jak ta – o dużym wymiarze praktycznym są 

istotne z punktu widzenia nauki oraz biznesu. Uwieńczeniem drugiego dnia Konferencji był obiad w sali 

cateringowej w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług.  
 
 

 

 
 


