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W roku akademickim 2010/2011 w pracach koła uczestniczyło 11 osób.
Początek bieżącego roku akademickiego związany był głównie z pracami organizacyjnymi
wieńczącymi proces tworzenia koła naukowego – m.in. ukończono stronę internetową koła,
wykupiono domenę internetową (www.prodaj.pl), a także pozyskano nowych członków.
Przeprowadzono również skuteczną promocję koła wewnątrz uczelni (plakaty, ulotki, facebook,
udział w uczelnianych targach kół naukowych).
W ramach działalności bieżącej koła w roku akademickim 2011/12 odbyło się 12 spotkań
członków koła poświęconych zarówno zagadnieniom teoretycznym, jak i praktycznym inwestycji
na rynkach finansowych (szczegóły można znaleźć w dokumencie „Działalność Koła Naukowego
w roku akademickim 2011/12” dostępnym na stronie SKN).
Istotną część naukowej działalności koła stanowi również udział jego członków w licznych
wydarzeniach i konferencjach poświęconych rynkom finansowym, które zostaną omówione poniżej
w porządku chronologicznym.
Członkowie koła (Wojciech Kaczmarczyk oraz Rafał Rydzewski) brali udział
w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Inwestowaniu, gdzie w ramach drużyny reprezentującej
Uniwersytet Ekonomiczny zajęli 3 miejsce, a dodatkowo Wojciech Kaczmarczyk zajął 3 miejsce
w klasyfikacji indywidualnej.
W dniach 13-15 stycznia czworo członków koła brało udział w I Ogólnopolskim –
Studenckim Kongresie Nauk Ekonomicznych „STER” we Wrocławiu i Karpaczu organizowanym
przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, co zaowocowało następującymi publikacjami:








Cieliński Karol, Bancassurance - szanse i zagrożenia w: I-szy Studencki Kongres Nauk
Ekonomicznych i Społecznych "Strategia-Taktyka-Ekonomia-Rozwój", Wrocław-Karpacz
13-15.01.2012, ISBN 83-920715-6-5;
Czarnota Dorota, Funkcjonowanie modelu Gordona na przykładzie wybranych spółek z
indeksu WIG20 w: I-szy Studencki Kongres Nauk Ekonomicznych i Społecznych "StrategiaTaktyka-Ekonomia-Rozwój", Wrocław-Karpacz 13-15.01.2012, ISBN 83-920715-6-5;
Kaczmarczyk Wojciech, Spółki sektora ekologicznych energii - szansa czy zagrożenie dla
inwestora? w: I-szy Studencki Kongres Nauk Ekonomicznych i Społecznych "StrategiaTaktyka-Ekonomia-Rozwój", Wrocław-Karpacz 13-15.01.2012, ISBN 83-920715-6-5;
Szepe Rinat, Zyśk Katarzyna, Szkolenia giełdowe - czy mają wpływ na psychologię polskich
inwestorów? w: I-szy Studencki Kongres Nauk Ekonomicznych i Społecznych "StrategiaTaktyka-Ekonomia-Rozwój", Wrocław-Karpacz 13-15.01.2012, ISBN 83-920715-6-5.
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Wystąpienie Rinata Szepe oraz artykuł Szkolenia giełdowe - czy mają wpływ na psychologię
polskich inwestorów? (napisany razem z Katarzyną Zyśk) zostały bardzo wysoko ocenione,
w rezultacie zajął on I-sze miejsce w obradach Kongresu. Dodatkowo Karol Cieliński otrzymał
wyróżnienie za wystąpienie oraz artykuł Bancassurance - szanse i zagrożenia.
W dniu 30 marca 5 członków koła (Wojciech Kaczmarczyk, Rafał Rydzewski, Rinat Szepe,
Michał Zemła, Katarzyna Zyśk) reprezentowało Uniwersytet Ekonomiczny na Forum Młodych Idei
odbywające się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach VI Ogólnopolskiego
Forum Zarządu Spółek Giełdowych.
W dniach 18-20 kwietnia troje członków koła (Marcel Czeczko, Wojciech Kaczmarczyk,
Rafał Rydzewski) brało udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rola giełdy papierów
wartościowych w gospodarkach transformacji” w Krakowie organizowanej przez Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie. Ich udział zaowocuje wydaniem w roku akademickim 2012/2013
następujących, dwujęzycznych publikacji (język polski i angielski):



Czeczko Marcel, Kaczmarczyk Wojciech, Rynek obligacji Catalyst jako jedno z ogniw
nowoczesnej gospodarki;
Carska Kinga, Rydzewski Rafał, WIG-Plus – indeks najmniejszych spółek Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie.

Członek Koła – Katarzyna Zyśk odnotowała również duży sukces podczas rywalizacji
w Lidze Inwestorów realizowanej w ramach projektu Czas Młodych Inwestorów organizowanego
przez Paneuropę, osiągając jeden z lepszych wyników w I etapie i przechodząc do etapu II, do
którego zakwalifikowano 8 najlepszych studentów biorących udział w lidze (II etap odbył się w dniu
8 maja).
W dniach 15-16 maja czworo członków koła (Karol Cieliński, Wojciech Kaczmarczyk, Rafał
Rydzewski, Michał Zemła) uczestniczyło w XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych
„Koła Naukowe szkołą twórczego działania” w Olsztynie organizowanym przez Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski, rezultatem czego są następujące publikacje:






Cieliński Karol, Ubezpieczenia na życie - potrzeby i oczekiwania w: XLI Międzynarodowe
Seminarium Kół Naukowych "Koła Naukowe szkołą twórczego działania”, tom. 2, Olsztyn
15-16.05.2012;
Kaczmarczyk Wojciech, Rydzewski Rafał, Analiza współczynników korelacji indeksów
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i najważniejszych walut w: XLI
Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła Naukowe szkołą twórczego działania”,
tom. 2, Olsztyn 15-16.05.2012;
Zemła Michał, Restrukturyzacja grupy kapitałowej PKP w: XLI Międzynarodowe
Seminarium Kół Naukowych "Koła Naukowe szkołą twórczego działania”, tom. 2, Olsztyn
15-16.05.2012.
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Ponadto SKN „PRODAJ” jest partnerem organizowanego przez Katedrę Bankowości
i Rynków Finansowych I-go Międzynarodowego Kongresu Młodych Naukowców „Analizy,
Wyzwania, Perspektywy” (www.icys.ue.katowice.pl), odbywającego się w dniach 18-20 czerwca
w Bułgarii. W kongresie weźmie udział 6 członków koła, czego rezultatem niewątpliwie będą
kolejne, wysokiej klasy publikacje.
Członkowie koła brali udział również w szkoleniach poświęconych rynkom finansowym,
m.in. „Opcje Giełdowe” organizowanym na UE, gdzie Wojciech Kaczmarczyk wygrał jedną
z nagród dla uczestników (24 kwietnia). Ponadto Rafał Rydzewski biorąc udział
w konkursie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska wygrał udział w szkoleniu
"Wykorzystanie opcji w zarządzaniu portfelem" prowadzonym przez Kevina Baldwina –
przedstawiciela The Institute For Financial Market, które odbyło się w dniach 18-19 maja
w Warszawie w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych.
Dodatkowo, za sprawą udziału w wyżej omawianych wydarzeniach, koło nawiązało
współpracę z licznymi, działającymi na innych uczelniach organizacjami studenckimi, których
przedmiot zainteresowania również stanowią rynki finansowe.
W ramach kolejnego roku akademickiego (2012/2013) planowane jest kontynuowanie
rozwoju działalności koła, zwłaszcza poprzez:










dalsze, cykliczne spotkania członków koła,
udział w wydarzeniach i konferencjach poświęconych rynkom finansowym,
promocja koła oraz zwiększenie ilości członków,
organizacja konkursów promujących inwestycje na rynkach kapitałowych,
nawiązanie współpracy międzynarodowej,
analiza wybranych spółek notowanych na GPW oraz NewConnect,
prowadzenie portfela spekulacyjnego,
opracowanie strategii dywidendowej - opartej na kalendarzu dywidendowym,
stworzenie „kącika” dla zainteresowanych przygotowaniem do egzaminów na maklera
lub doradcę inwestycyjnego.

Należy również zaznaczyć, że jedną z istotnych przeszkód dla dalszego wzrostu aktywności
koła stanowi jego bardzo ograniczony budżet, który w obecnym wymiarze uniemożliwia udział
wszystkich zainteresowanych członków w licznych, międzynarodowych konferencjach.

Opiekun Koła
prof. UE dr hab. Miloš Kráľ

Prezes Zarządu Koła
Wojciech Kaczmarczyk
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