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Wprowadzenie

Blisko czterystu reprezentantów katedr finansów z polskich uczelni obrado-

wa o w dniach 9–11 wrze nia 2009 roku w Szczecinie. Zaszczyt organizacji 

tej – maj cej kilkudziesi cioletni  tradycj  – konferencji przypad  Uniwer-

sytetowi Szczeci skiemu, a ci lej – katedrom finansowym Wydzia u Nauk 

Ekonomicznych i Zarz dzania oraz Wydzia u Zarz dzania i Ekonomiki 

Us ug. G ównymi organizatorami konferencji byli: prof. Teresa Lubi ska 

– kierownik Katedry Finansów WNEiZ US oraz prof. Adam Szewczuk 

– kierownik Katedry Finansów Publicznych WZiEU US. Wspó organizato-

rem konferencji, oprócz Uniwersytetu Szczeci skiego, by  Komitet Nauk 

o Finansach Polskiej Akademii Nauk, reprezentowany przez przewodnicz -

cego prof. Andrzeja Gospodarowicza oraz cz onków Prezydium: prof. prof. 

Krzysztofa Jajug , Jana Szambela czyka, Leszka Dziawgo, Jana Czekaja, 

Jerzego Nowakowskiego, Jerzego W c awskiego i Ma gorzat  Zalesk .

G ównym celem konferencji by o stworzenie wielop aszczyznowej plat-

formy do wymiany pogl dów oraz dyskusji o najbardziej nurtuj cych kwe-

stiach zwi zanych z szeroko rozumian  problematyk  finansów, ponadto 

stworzenie mo liwo ci wzajemnego poznania si  i integracji rodowiska. 

Szczególny nacisk organizatorzy po o yli na problematyk  nowych wyzwa  

zwi zanych ze skutkami globalnego kryzysu finansowego i spowolnienia 

gospodarczego. W centrum rozwa a  podczas obrad plenarnych oraz sesji 

panelowych znalaz y si  praktycznie wszystkie wa ne kwestie dotycz ce 

finansów krajowych i mi dzynarodowych, zarówno publicznych, jak i pry-

watnych. Wa nym przedmiotem obrad by y równie  problemy bankowo ci 

centralnej i polityki pieni nej, bankowo ci komercyjnej i spó dzielczej, ubez-
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piecze , rynków finansowych, ponadto kwestie zwi zane z bezpiecze stwem, 

a tak e regulacj  i nadzorem nad systemem finansowym.

W sk ad Rady Naukowej, poza wspomnianymi wy ej wspó przewodni-

cz cymi prof. Teres  Lubi sk  i Adamem Szewczukiem, wchodzili: prof. 

prof. Aurelia Bielawska, Krystyna Brzozowska, Leon Dorozik, Marek 

Dylewski, Beata Filipiak, Stanis aw Flejterski, Andrzej Gospodarowicz, 

Jolanta Iwin-Garzy ska, Waldemar Tarczy ski, Bogus aw Walczak, Dariusz 

Zarzecki.

1. Program Konferencji

Podczas obrad plenarnych, odbytych 9 wrze nia w Centrum Kongresowym 

Uniwersytetu Szczeci skiego, przy ul. Krakowskiej 71–79 g os zabrali: Rek-

tor Uniwersytetu Szczeci skiego prof. Waldemar Tarczy ski; reprezentanci 

Prezydenta Szczecina i Marszalka Województwa Zachodniopomorskiego; 

prof. Stanis aw Owsiak – cz onek Rady Polityki Pieni nej, prof. Ma gorzata 

Zaleska – cz onek Zarz du Narodowego Banku Polskiego (wcze niej prezes 

Zarz du Bankowego Funduszu Gwarancyjnego), prof. El bieta M czy ska 

– prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krzysztof Pietraszkiewicz 

– prezes Zwi zku Banków Polskich, prof. Jan Szambela czyk z Uniwersy-

tetu Ekonomicznego w Poznaniu. Podczas wieczornej uroczysto ci w Sali 

Opery na Zamku Ksi t Pomorskich mia o miejsce wr czenie nagrody 

II edycji konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN za wybitne osi gni cia 

naukowe w dziedzinie finansów. Laureatem zosta  prof. Jan K. Solarz (w ro-

ku 2008 laureatk  by a prof. Wies awa Przybylska-Kapu ci ska). Zebrani 

uczestnicy konferencji owacj  na stoj co i od piewaniem „100 lat” uczcili 

obchodz cego Jubileusz 80-lecia urodzin prof. W adys awa L. Jaworskiego, 

uczonego o ogromnych zas ugach dla teorii i praktyki polskich finansów.

W dniu 10. wrze nia obrady odbywa y si  w salach Hotelu Radisson 

w pi ciu sesjach panelowych: Panel I – Finanse Publiczne; moderatorzy: 

prof. prof. Teresa Famulska, Leszek Patrza ek; Panel II – Finanse Przed-

si biorstw, moderatorzy: prof. prof. Aurelia Bielawska, Jolanta Iwin-Garzy -

ska; Panel III – Bankowo , moderatorzy: prof. prof. Stanis aw Flejterski, 

Krystyna Brzozowska; Panel IV – Ubezpieczenia, moderator: prof. Wanda 

Su kowska; Panel V – Rynki finansowe, moderator: prof. Wies awa Przy-

bylska-Kapu ci ska

W tym dniu mia a równie  miejsce prezentacja Komitetu Nauk o Finan-

sach Polskiej Akademii Nauk, któr  prowadzi  przewodnicz cy prof. Andrzej 

Gospodarowicz. Odby o si  tak e zwyczajne zebranie Polskiego Stowarzy-

szenia Finansów i Bankowo ci, które prowadzi a prezes prof. Krystyna 

Piotrowska-Marczak.

Autor niniejszego sprawozdania, po przestudiowaniu wszystkich pi ciu 

tomów opublikowanych przed konferencj , uzna , e praktycznie nie spo-
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sób odda  ca ego bogactwa tre ci zawartej w blisko 300 tekstach, nie wcho-

dzi te  w rachub  omówienie jednych tekstów, a pomini cie innych. W tej 

sytuacji pozostaje jedynie zaprezentowanie pe nych list tytu ów prac 

zamieszczonych w poszczególnych tomach. Listy te s , jak si  wydaje, dobr  

ilustracj  wspó czesnych kierunków zainteresowa  poszczególnych polskich 

uczonych, starszej i m odej generacji, reprezentuj cych poszczególne sub-

dyscypliny sk adaj ce si  na szeroko poj t  nauk  finansów. Jedna ze zna-

nych definicji g osi – „finanse s  tym, czym zajmuj  si  finansi ci” (finan-

ce is what financiers do).

2. Finanse publiczne I

W tomie I, zredagowanym przez Teres  Lubi sk  i Adama Szewczuka, 

zamieszczone zosta y publikacje nast puj cych Autorów (w kolejno ci alfa-

betycznej): Arkadiusz Bernal – Opodatkowanie dzia alno ci rolniczej podat-

kiem od towarów i us ug; Marta Borda – Wspó p acenie w finansowaniu 

ochrony zdrowia w wybranych krajach europejskich; Gra yna Borys – 

Finansowe mechanizmy wsparcia polityki klimatyczno-energetycznej w Unii 

Europejskiej; Jolanta Ciak – Wydatki publiczne w Polsce – analiza porów-

nawcza wybranej grupy wydatków w latach 1999 – 2008; Maciej Cie lu-

kowski – Dotacje Unii Europejskiej w wietle teorii federalizmu fiskalnego; 

Bo ena Ciupek – W adza publiczna wobec zjawiska uchylania si  od podat-

ku; Anna Dobaczewska – Prawne granice interwencjonizmu pa stwowego; 

Ryta Dziemianowicz – Nadmierny fiskalizm a wzrost szarej strefy gospo-

darki; Teresa Famulska – Zmiany w VAT w Polsce po akcesji do Unii 

Europejskiej w aspekcie finansów przedsi biorstwa; S awomir Franek – Per-

spektywy wieloletniego planowania bud etowego w Polsce; Jolanta Ga usz-

ka – Optymalizacja polityki fiskalnej; Alicja Go biowska – Emerytury 

kapita owe jako istotny element zmian funkcjonowania systemu emerytal-

nego w Polsce; Ewa Gubernat – Koncepcje wyp aty wiadcze  w nowym 

systemie emerytalnym; Beata Guziejewska – Podatek ekologiczny jako 

instrument nowoczesnej polityki fiskalnej; Ma gorzata Guzowska, Tomasz 

Str k- Badanie efektywno ci jednostek sektora publicznego metod  DEA 

na przyk adzie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury; Dag-

mara Hajdys – Wspólne inwestycje sektora publicznego z prywatnym 

w wietle nowych regulacji prawnych; Ma gorzata M. Hybka – Ustawowe 

przes anki umorzenia zaleg o ci podatkowych z urz du; Piotr Kara  – 

Narz dzia dostarczania p ynno ci w okresie kryzysu – przyk ad Systemu 

Rezerwy Federalnej; Alicja Kasperowicz-St pie  – Analiza wydatków pub-

licznych wed ug funkcji pa stwa w Polsce na tle wybranych krajów UE; 

Aldona Klimkiewicz – Kontrowersje wokó  emerytur pomostowych; Alina 

Klonowska – O zwalczaniu oszustw podatkowych na przyk adzie wybranych 
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krajów; Pawe  Kowalik – Federalny podatek dochodowy w ameryka skim 

systemie podatkowym; Gra yna Kozu -Cie lak – Decentralizacja w adzy 

i zasady delegowania kompetencji – podej cie teoretyczne; Magdalena Ligus 

– Ocena ekonomicznej efektywno ci projektów publicznych – metodyka 

LMST szacowania warto ci kosztów i korzy ci; Edyta Ma ecka-Ziembi ska 

– Koszty dostosowania podatkowego – problem pomiaru i zró nicowania 

w pa stwach UE; Kamilla Marchewka-Bartkowiak – Pa stwowe fundusze 

stabilizacyjne – problem czy szansa na d ugoterminowe równowa enie 

bud etu pa stwa; Ewa Mazurek-Krasodomska – Skutki ekonomiczne kry-

zysu finansowego dla gospodarstw domowych w Polsce; Magdalena Misz-

czuk – Próba oceny stopnia liberalizmu systemów finansów publicznych 

pa stw Unii Europejskiej; Krystyna Mitr ga-Niestrój, Blandyna Puszer 

– Miejsce i rola Polski w mi dzynarodowej wspó pracy na rzecz stabilno ci 

finansowej; Anna Mo dzierz – W sprawie sporu o wykorzystanie deficytu 

bud etowego w polityce antykryzysowej; Izabela Nawrolska – Aspekty 

finansowo –prawne realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych; 

Stanis aw Owsiak – O dylematach zwi zanych z alokacj  pieni dzy pub-

licznych w warunkach kryzysu gospodarczego; Monika Pasternak-Malicka 

– Wysoko  podatku dochodowego od osób fizycznych a sk onno  gospo-

darstw domowych do uczestnictwa w gospodarce nieformalnej; Krystyna 

Piotrowska-Marczak – Uwarunkowania stabilizacji polityki finansowej; 

Dariusz Piotrowski – Drugie oblicze kryzysu; Piotr Podsiad o – Zagadnie-

nie pomocy publicznej udzielanej w formie mi kkiego kredytowania; Adrian-

na Politaj – Zakres finansowania spó dzielni socjalnych ze rodków pa -

stwowych funduszy celowych; Marta Postu a – Zasadnicze dzia ania 

w obszarze nowego zarz dzania finansami publicznymi w Polsce; Jaros aw 

Poteraj – System emerytalny Macedonii; Justyna Rój – Nowe technologie 

medyczne a koszty opieki zdrowotnej; Bo ena Ryszawska-Grzeszczak – 

Wyzwania stoj ce przed bud etem Unii Europejskiej w kolejnej perspek-

tywie finansowej; Jerzy Soko owski – Kszta towanie si  struktury dochodów 

podatkowych bud etu pa stwa w latach 2002–2007; Jan K. Solarz – Mone-

tarne instytucje finansowe; Ma gorzata Solarz – Nadmierne zad u enie 

osób fizycznych jako problem decyzyjny; Micha  Sosnowski – Opodatko-

wanie dochodów osób fizycznych na zasadach ogólnych w Polsce w latach 

1998-2007 – wybrane zagadnienia; Katarzyna Stabry a – Przysz o  bud e-

tu ogólnego Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwa  integracyjnych; 

Agnieszka Starczewska – Analiza dochodów, wydatków oraz oszcz dno ci 

gospodarstw domowych w Polsce w latach 2002–2007; S awomir St ewski 

– Racjonalizacja struktury organizacyjnej administracji podatkowej; Krzysz-

tof Surówka, Mateusz Winiarz – Ocena zmian w podatku dochodowym od 

osób fizycznych w Polsce po roku 2008; Jolanta Szo no-Koguc – Problem 

cen transakcyjnych w polskim systemie podatkowym; Jacek Tomkiewicz 

– Cz onkostwo w UE jako wyzwanie dla systemu finansów publicznych 

w Polsce; Tomasz Uryszek – Ryzyko refinansowania krajowego d ugu Skar-
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bu Pa stwa w Polsce; Artur Walasik – Teoretyczne koncepcje finansowej 

aktywno ci w adzy publicznej; Barbara Wo niak – Reforma finansów pub-

licznych – wieloletnie planowanie bud etowe; Krystian Zawadzki – Anali-

za funkcjonowania dobrowolnych form oszcz dzania w polskim systemie 

emerytalnym; Wojciech Zbaraszewski – Problemy finansowania parków 

narodowych w Polsce; Magdalena Zio o – Zjawisko flypaper effect – rozwa-

ania teoretyczne i aspekty praktyczne; Arkadiusz abi ski – Skuteczno  

narz dzi fiskalnych w procesie pobudzania wzrostu gospodarczego; 

3. Finanse publiczne II

W tomie II, zredagowanym przez Beat  Filipiak i Bogus awa Walczaka, 

zamieszczone zosta y prace nast puj cych Autorów (w kolejno ci alfabe-

tycznej): Arkadiusz Babczuk – Samodzielno  finansowa jednostek samo-

rz du terytorialnego. Po dane kierunki zmian w wietle bada  ankieto-

wych; Marcin B dzieszak – Model bud etu zadaniowego samorz dów 

w wietle bada ; Dorota Czykier-Wierzba – Finansowanie z bud etu Unii 

Europejskiej zrównowa onego rozwoju miast w latach 2007–2013; Emilia 

Denek – Funkcje dochodów bud etowych samorz du terytorialnego jako 

kryterium oceny systemu dochodów; Marek Dylewski – Dylematy zmian 

w procesie zarz dzania w jst; Beata Filipiak – Koncepcja oceny aktywów 

trwa ych w oparciu o informacj  o stanie mienia komunalnego; Pawe  

Gali ski – Problemy absorpcji funduszy unijnych w procesie rozwoju obsza-

rów wiejskich w Polsce; Ma gorzata Gorza czy ska-Koczkodaj – Wykorzy-

stanie rodków z regionalnego programu operacyjnego jako szansa na 

racjonalizacj  wydatków publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego; 

Ma gorzata Jaremko – Efektywno  planowania bud etu w jednostkach 

samorz du terytorialnego; Lech J drzejewski – Aktywno  inwestycyjna 

jednostek samorz du terytorialnego; Marcin Kaczmarek – Koncepcja wyce-

ny i ewidencji ksi gowej wydatków (kosztów) w bud etowaniu zadaniowym; 

S awomira Ka du a – Inicjatywa JESSICA jako innowacyjna metoda wyko-

rzystania funduszy strukturalnych do finansowania rozwoju obszarów 

miejskich; Magdalena Kogut-Jaworska – Znaczenie instrumentów pomocy 

publicznej w obszarze gminnej polityki gospodarczej; Tomasz Kopy cia ski 

– Ocena stanu zad u enia dolno l skich gmin w latach 2004–2007; Janina 

Kotli ska – Nieprawid owo ci w przepisach prawnych organów jednostek 

samorz du terytorialnego; Teresa Lubi ska – Bud et zadaniowy jednostek 

samorz du terytorialnego – case bud etu miasta Szczecin; Natalia Marska-

Dzioba – Miejski system wspó pracy na rzecz osób niepe nosprawnych – 

Komunikat z bada ; Wojciech Misterek – Porównanie determinant wybo-

ru ród a finansowania bie cych niedoborów w kontek cie dzia alno ci 

inwestycyjnej jednostek samorz du terytorialnego; Adam Niew g owski – 
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Sprawozdawczo  bud etowa i jej przydatno  w ocenie gospodarki finan-

sowej jednostek samorz du terytorialnego; Leszek Patrza ek – Elementy 

poziomej redystrybucji rodków w systemie finansów samorz du teryto-

rialnego; Marzanna Poniatowicz – Pozycja województw samorz dowych 

w systemie finansowym jednostek samorz du terytorialnego w Polsce; Joan-

na Przybylska – Zad u enie jednostek samorz du terytorialnego w projek-

cie ustawy o finansach publicznych; Marta Szaja – Polityka przestrzenna 

jako narz dzie kreuj ce rozwój lokalny – próba oceny; Piotr Szczypa – Zarz -

dzanie finansami w ochronie rodowiska na przyk adzie gminy Ko basko-

wo; Adam Szewczuk – Strategie gospodarowania rodkami publicznymi 

w jednostkach samorz du terytorialnego na tle ujawniaj cych si  zjawisk 

kryzysowych; Magdalena Szyszko – Wybór mi dzy warunkow  a bezwa-

runkow  prognoz  inflacji; Edyta Tomaszek – Identyfikacja niekorzystnych 

efektów niektórych zmian realizowanych w ramach reformy systemu o wia-

ty w Polsce i ich oddzia ywanie na rozwój lokalnej edukacji na przyk adzie 

miasta winouj cia; Kamila Trojanowska – Wykorzystanie skonsolidowa-

nego bilansu w kierunku badania p ynno ci finansowej w gminie jako gru-

pie kapita owej; Agnieszka Werwi ska – Saldo operacyjne województw 

samorz dowych w latach 2004–2008; Marcin Wi niewski – Wska niki finan-

sowe jako wyznaczniki wiarygodno ci kredytowej jednostek samorz du 

terytorialnego w wietle analizy dyskryminacyjnej.

4. Finanse przedsi biorstw

W tomie zredagowanym przez Aureli  Bielawsk , Leona Dorozika i Jolan-

t  Iwin-Garzy sk , podzielonym na cztery cz ci (Zarz dzanie warto ci ; 

Finansowanie dzia alno ci i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przed-

si biorstw; Problematyka opodatkowania przedsi biorstw; Ryzyko i instru-

menty finansowe w dzia alno ci przedsi biorstw) zamieszczone zosta y 

teksty nast puj cych Autorów (w kolejno ci alfabetycznej): Adam Adamczyk 

– Wykorzystanie bod ców podatkowych wspieraj cych dzia alno  B+R 

przedsi biorstw w aspekcie mi dzynarodowej konkurencji podatkowej; Jaro-

s aw Bana  – Wykorzystanie faktur elektronicznych – stan i perspektywy; 

Aurelia Bielawska – Pewno  i ryzyko w zarz dzaniu M P; Katarzyna 

Boraty ska – Przyczyny upad o ci przedsi biorstw w Polsce; Katarzyna 

Byrka-Kita – Premia z tytu u kontroli a dyskonto z tytu u udzia ów mniej-

szo ciowych w wycenie przedsi biorstw – istota i znaczenie; Ma gorzata 

Cieciura – Kszta towanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej na 

skutek przyj tego sposobu rozliczania warto ci firmy; Maciej Cio ek – Ana-

liza progu rentowno ci dla projektu Lockheed Tristar: Aplikacja metody 

Monte Carlo w szacowaniu warto ci NPV; Hanna Czaja-Cieszy ska – U y-

teczno  informacyjna uproszczonych form ewidencyjnych ma ych i rednich 
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przedsi biorstw na tle rozwi za  podatkowych w Polsce; Anna Czarny – 

Weryfikacja systemu wczesnego ostrzegania dla wybranych spó ek gie do-

wych; Leon Dorozik, Bogus aw Walczak – Przyjazny system podatkowy 

jako czynnik wspomagaj cy rozwój ma ych i rednich przedsi biorstw; Ewa 

Dziawgo – Opcje elastyczne i ich w asno ci – analiza empiryczna; Pawe  

Felis – Realizacja podstawowych zasad podatkowych w wietle nowych 

regulacji w zakresie opodatkowania przedsi biorstw podatkami dochodo-

wymi; Joanna Fila – Wsparcie publiczne jako determinanta inwestowania 

i innowacyjno ci przedsi biorstw w do wiadczeniach Niemiec; Justyna 

Franc-D browska – Czynniki realizacji polityki dywidend w przedsi bior-

stwach rolniczych; Micha  Grudzi ski – Standardy wyceny przedsi biorstw 

stosowane przez American Society of Appraisers; Filip Grzegorczyk – Mo -

liwo ci inwestycyjne w polskim sektorze elektroenergetycznym – perspek-

tywa kryzysu finansowego i polityki energetyczno-klimatycznej UE; Jolan-

ta Iwin-Garzy ska – Podatek od towarów i us ug a koszt kapita u 

w asnego z emisji nowych akcji przedsi biorstw polskich; Krzysztof Jacko-

wicz, Pawe  Mielcarz – Premie w transakcjach blokowych w Polsce w latach 

2002–2008; Krzysztof Janasz – Teoretyczne aspekty koncepcji kapita u 

w finansowaniu procesów innowacyjnych; Tomasz Jewartowski – Metody 

pomiaru efektywno ci wewn trzkorporacyjnych rynków transferu kapita u; 

Agnieszka Kaczmarska – Wykorzystanie patentów w sekurytyzacji; Micha  

Ka do ski – Unikanie opodatkowania z perspektywy teorii agencji; Stani-

s aw Kasiewicz – Finansowe miary efektywno ci procesów biznesowych; 

Angelika K dzierska-Szczepaniak – Zastosowanie metody CAR w ocenie 

fuzji i przej  na przyk adzie Vistuli i Wólczanki S.A. i Kruk S.A.; Konrad 

Kocha ski – Mo liwo ci zastosowania instrumentu bud etowania w przed-

si biorstwie wspomagaj cego dzia ania na rzecz ochrony rodowiska; Urszu-

la Kosterna – Opodatkowanie dochodów przedsi biorstw w warunkach 

(de?)globalizacji – perspektywa UE; Katarzyna Kreczma ska-Gigol – Poziom 

kapita u obrotowego netto w spó kach gie dowych; Jaros aw Kubiak – Czyn-

niki ró nicuj ce poziom asymetrii informacji w przedsi biorstwach; Agniesz-

ka Kurczewska – Wp yw inwestycji w badania i rozwój na struktur  kapi-

ta ow  oraz wybór ród a finansowania przedsi biorstwa; Marcin 

Liberadzki – Uprawnienia leasingobiorcy z r kojmi za wady fizyczne przed-

miotu leasingu; Katarzyna ach – Wp yw stopy procentowej na struktur  

finansow  przedsi biorstw w Polsce w latach 1997–2007; Gabriela ukasik 

– Wybory przedsi biorstwa w warunkach kryzysu finansowego; Anna 

Marzec, Danuta Redel – Zmiany w ród ach finansowania aktywów przed-

si biorstw w Polsce w latach 2003–2007; Tomasz Ma lanka – P ynno  

a rentowno  – wyniki bada  empirycznych polskich podmiotów gospodar-

czych za okres 1995–2007; El bieta M czy ska – Bankructwa przedsi -

biorstw jako niedostosowanie do przysz o ci; Magdalena M dra – Ocena 

dzia alno ci mikro przedsi biorstw rolniczych na podstawie przep ywów 

pieni nych; Gra yna Michalczuk – Problemy dotycz ce mo liwo ci ujaw-
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niania warto ci niematerialnych w sprawozdawczo ci finansowej – przyk ad 

firm sektora farmaceutycznego; Jaros aw Mielcarek – Teoria niestabilno ci 

finansowej Hymana Minsky’ego; Bo ena Miko ajczyk – Fi ski system nauki 

i technologii kluczem do rozwoju innowacyjnych przedsi biorstw; Marcin 

Molo – Wp yw inwestycji na rentowno  w sektorze przedsi biorstw; Bar-

t omiej Nita – Pomiar kreowanej warto ci i ocena kapita u intelektualne-

go przedsi biorstwa w warunkach stosowania balanced scorecard; Agniesz-

ka Opa ka – Znaczenie kapita u pracuj cego w przedsi biorstwach polskich; 

Rados aw Pastusiak – Model dwumianowy w zaawansowanej ocenie efek-

tywno ci inwestycji rzeczowych; Agnieszka Perepeczo – Formy fuzji i prze-

j  a rynkowe dodatkowe stopy zwrotu; Przemys aw Pluskota – Dzia alno  

mikrofinansowa w krajach europejskich; Micha  Polasik, Krzysztof Macie-

jewski – Obrót bezgotówkowy w handlu detalicznym na rynku polskim; 

Katarzyna Pr dkiewicz – Czy mo na przewidzie  upad o  ma ej firmy; 

Magdalena R kas – Wybór formy opodatkowania dochodu osób fizycznych 

prowadz cych dzia alno  gospodarcz  jako jedna ze strategii podatkowych 

przedsi biorcy; Rafa  Rosi ski – Zmiany wielko ci klina podatkowego 

w Polsce w latach 1999–2009; Joanna Rutkowska – Wp yw zmiany regu-

lacji prawnej upad o ci na zmian  ich liczby; Anna Rzeczycka, Gabriela 

Go awska-Witkowska – Kszta towanie p ynno ci jako element zarz dzania 

przedsi biorstwem; Tomasz S o ski, Magdalena Ligus – Ocena ryzyka 

inwestycji wykorzystuj cej olej rzepakowy do produkcji biodiesla; Igor Styn 

– Mo liwo ci wykorzystania uprawnie  do emisji CO2 przez sektor wytwa-

rzania energii elektrycznej w ramach projektów CDM i JI; Piotr Szczepa-

niak – Determinanty rentowno ci finansowej przedsi biorstwa (na przy-

k adzie spó ek akcyjnych z sektorów pozafinansowych w Polsce); Jacek 

Uchman – Wybrane uwarunkowania wyp at dywidend w firmach mi dzy-

narodowych; Tomasz Wi niewski – Wycena firmy przed planowan  restruk-

turyzacj  za pomoc  metod opcyjnych; Anna Wolak-Tuzimek – Dzia alno  

badawczo-rozwojowa polskich przedsi biorstw; El bieta M. Wro ska – 

Zawarto  informacyjna dywidendy; Joanna Wyrobek – Krytyczna ocena 

wybranych b dów analizy finansowej; S awomir Zar bski – Polityka podat-

kowa Unii Europejskiej jako element wspomagania M P w warunkach 

kryzysu ekonomicznego; Dariusz Zarzecki – Formalne aspekty wyceny 

przedsi biorstw – zarys problemu; Danuta Zawadzka – Znaczenie po red-

nictwa finansowego przedsi biorstw dla polityki monetarnej.

5. Bankowo

Tom „Bankowo ”, zredagowany przez Krystyn  Brzozowsk  i Stanis awa 

Flejterskiego, podzielony zosta  na cztery cz ci: Kryzys finansowy- banki 

– regulacje – nadzór; Sektor bankowy – banki komercyjne – banki spó -



Sprawozdanie z Konferencji Katedr Finansów w Szczecinie 183

dzielcze – instytucje parabankowe; Przedsi biorstwo bankowe – ryzyko – 

zarz dzanie – wyniki dzia alno ci; Produkty bankowe – instrumenty p at-

nicze – oszcz dno ci – kredyty i po yczki. Autorzy tekstów (w kolejno ci 

alfabetycznej) to: Jan L. Bednarczyk – Stopa procentowa jako narz dzie 

regulacji gospodarki w warunkach g bokiego za amania koniunktury; Kry-

styna Brzozowska – Reperkusje kryzysu finansowego w USA w polskim 

systemie bankowym; Katarzyna Chudy, Marek Sobolewski, Kinga St pie  

– Koncepcje funkcjonowania banku a zmiany produktywno ci banków gie -

dowych w Polsce; Joanna Cichorska – Bankowe papiery warto ciowe 

w strukturze pasywów banku komercyjnego; Janusz Cichy – Kredyt miesz-

kaniowy z dop at  w warunkach restrykcyjnej polityki kredytowej banku; 

Tomasz Cicirko – Modele miar rentowno ci kapita u w praktyce bankowej; 

Iwona D. Czechowska – Ochrona konsumenta rynku us ug bankowych; 

Maria D bniewska – Kredyt konsumencki na rynku bankowym w opinii 

klientów; Wies aw D bski – Alokacja oszcz dno ci ludno ci w Polsce w ak-

tywa finansowe w latach 2003–2008; Leszek Dziawgo – Status instytucji 

zaufania publicznego we wspó czesnej bankowo ci: pomi dzy Partnership 

Banking a Killer Banking?; Stanis aw Flejterski – Neurobankowo . Nauki 

o finansach w poszukiwaniu nowych paradygmatów; Tamara A. Galbarczyk 

– Wybrane aspekty zarz dzania p ynno ci  finansow  sektora bankowego 

w Polsce; Dariusz Garczy ski – Wykorzystanie modeli dojrza o ci do oceny 

systemów zarz dzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Gabriela Golaw-

ska-Witkowska, Anna Rzeczycka – Ryzyko p ynno ci w banku komercyjnym, 

jego identyfikacja i minimalizowanie, Maria Golec – System gwarantowa-

nia depozytów w spó dzielczych kasach oszcz dno ciowo-kredytowych; 

Maria Gorczy ska, Gra yna Szustak – Relacje kredytowe bank-przedsi -

biorstwo w dobie kryzysu finansowego; Jerzy Gwizda a – Kapita  ekono-

miczny w bankowej grupie kapita owej – jego wp yw na ograniczanie ryzy-

ka; Janina Harasim – Standaryzacja us ug p atniczych na rynku 

europejskim, Robert Huterski – Polityka pieni na Europejskiego Banku 

Centralnego a globalny kryzys finansowy; Ma gorzata Iwanicz-Drozdowska 

– Pokusa nadu ycia a kryzys subprime; Anna Iwa czuk – Rozliczenia pie-

ni ne jako obszar konkurencji w sektorze bankowym; Micha  Jurek, Pawe  

Marsza ek – Internacjonalizacja systemów bankowych w teorii i praktyce; 

Ewa Kania – Porównanie spó dzielczych grup bankowych w Polsce pod 

wzgl dem stabilno ci finansowej banków zrzeszonych; Jacek Karwowski 

– Finanse islamskie a kryzys; Micha  Kisiel – Od aukcji do rynków wtór-

nych – ewolucja internetowych rynków po yczek prywatnych; Aneta K o-

pocka – Wp yw kryzysu na zmiany w procesach oszcz dzania gospodarstw 

domowych; Katarzyna Kochaniak – Ocena zró nicowania kosztu funduszy 

w asnych banków komercyjnych w Polsce; Jan Kole nik – Ograniczenie 

swobody przep ywu kapita u instytucji kredytowych – unijne i polskie roz-

wi zania prawno-regulacyjne; Anna Korzeniowska – Wybrane problemy 

stosowania outsourcingu przez banki; Grzegorz Kotli ski – Outsourcing 
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w gospodarce finansowej banków komercyjnych; Ewa Kuli ska-Sad ocha 

– Banki a zmiany klimatyczne, Eryk on – Dzia alno  kredytowa banków 

a zmiany WIG-u; Marta Maciejasz- wi tkiewicz – Rola banków w niwelo-

waniu zjawiska wykluczenia finansowego; Anna Matuszyk – Dotychczaso-

we oraz nowe trendy w metodzie credit scoring; Ryszard Miko ajczak – Sta-

bilno  spó dzielczego sektora bankowego na tle systemu bankowego; 

Katarzyna Miko ajczyk – Fuzje i przej cia w sektorze bankowym: szanse 

i zagro enia; Urszula Mleczko – Wp yw procesów fuzji i przej  na poziom 

koncentracji w spó dzielczym sektorze bankowym; Killion Munyama – Euro-

pejski Bank Odbudowy i Rozwoju w warunkach globalnego kryzysu finan-

sowego; Tomasz Murawski – Bankowo  odpowiedzialna, czyli czy banki 

dzia aj  w my l zasad Corporate Social Responsibility; Agnieszka Ostalecka 

– Geneza kryzysu na rynku kredytów subprime; Grzegorz Paluszak – Zna-

czenie euro w dzia alno ci depozytowej i kredytowej systemów bankowych 

nowych pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej i kandyduj cych do Unii 

Europejskiej; Dariusz Pauch – Porównanie dzia alno ci funduszy por cze  

kredytowych na przyk adzie Zachodniopomorskiego Regionalnego Fundu-

szu Por cze  Kredytowych i Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarcze-

go Miasta Szczecina; Anna Piechaczek – Rynek sztuki a bank – wyzwania 

i mo liwo ci wykorzystania wzajemnego potencja u; Marcin Potrykus – 

Wybrane informacje o rynku kart p atniczych w Polsce w latach 2003–2008; 

Bogus aw Pó torak – Analiza potencja u polskiego rynku mieszkaniowych 

kredytów hipotecznych w latach 2005–2008; Irena Pyka – Regulatory poli-

tyki kredytowej w sytuacjach kryzysowych; Anna Rosa – Zmiany na rynku 

elektronicznych instrumentów p atniczych w latach 1998-2008, Robert 

Rumi ski – Relationship banking jako element konkurencji mi dzybanko-

wej; Gra yna Rytelewska – Kierunki zmian w finansach gospodarstw domo-

wych; Micha  Skopowski – Nadzór bankowy w Unii Europejskiej a syste-

my raportowania banków; Katarzyna Stieger – Znaczenie obci e  

fiskalnych w dzia alno ci przedsi biorstw bankowych w Polsce i Niemczech; 

Emilia Stola – Czynniki determinuj ce poziom rezerw bankowych na nale -

no ci nieregularne w bankach komercyjnych; Jan Szambela czyk – Kapi-

ta  spo eczny jako determinanta stabilno ci systemu bankowego; Anna 

Szel gowska – Kredytowanie polskiego mieszkalnictwa w dobie wiatowe-

go kryzysu finansowego; Beata wiecka – Przyczyny niewyp acalno ci 

gospodarstw domowych. Uj cie teoretyczne; Ewa Tokaj – Przyczyny i zapo-

bieganie kryzysom finansowym na przyk adzie polskiego sektora banko-

wego; Dariusz Wawrzyniak -Ekonomiczne aspekty zarz dzania ryzykiem 

informatycznym w bankowo ci – wybrane zagadnienia; Jerzy W c awski 

– Franchising w strategiach banków komercyjnych; Artur Wi znowski – 

Cele banków centralnych w wietle obecnego kryzysu – rewizja za o e ; 

Gra yna Wo niewska – Wzorcowe uk ady nierówno ci w ocenie dzia alno-

ci banków spó dzielczych; Robert Zajkowski – Sprzeda  wi zana produk-

tów finansowych a ustawa o kredycie konsumenckim; Marek Zwolankow-
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ski – Profil analizy fundamentalnej banku w warunkach kryzysu 

finansowego; Mariusz Zygierewicz – Cykliczny rozwój gospodarczy a regu-

lacje ostro no ciowe w bankowo ci; Marian ukowski, Helena ukowska 

– Zarz dzanie sytuacj  kryzysow  w systemie finansowym.

6. Ubezpieczenia

W tomie zredagowanym przez Waldemara Tarczy skiego i Dariusza Zarze-

ckiego zamieszczono prace nast puj cych Autorów (w kolejno ci alfabetycz-

nej): Gra yna Ancyparowicz – Polskie zak ady ubezpiecze  we wczesnej fazie 

globalnego kryzysu finansowego; Teresa H. Bednarczyk – Globalny kryzys 

finansowy a polski rynek ubezpiecze ; Anna Bera – Oczekiwania sektora 

mikro i ma ych przedsi biorstw wobec ubezpieczycieli; Anna Do  – Przes anki 

wykorzystania ubezpieczenia w zarz dzaniu ryzykiem ekologicznym przed-

si biorstw; El bieta Hajduga – Perspektywy rozwoju dzia alno ci reasekura-

cyjnej w Polsce; Anna J drzychowska – Rating ubezpieczeniowy a wybrane 

metody oceny zak adów ubezpiecze ; Patrycja Kowalczyk – Zabezpieczanie 

ryzyk zwi zanych z inwestowaniem w nieruchomo ci za pomoc  ubezpiecze-

nia; Anna Kufel-Siemi ska – Po rednictwo w sprzeda y us ug ubezpiecze-

niowych; Marzanna Lament – Polityka rachunkowo ci zak adu ubezpiecze  

a jego wyp acalno ; Jacek Lisowski – Oddzia ywanie kryzysu finansowego 

na rynek ubezpieczeniowy; Piotr Majewski – Prewencja przest pczo ci ubez-

pieczeniowej, najnowsze rozwi zania polskie i europejskie; Monika Ma e-

cka – wiadomo  ubezpieczeniowa a popyt na ubezpieczeniowe produkty 

emerytalne; Renata Pajewska-Kwa ny – Rynek ubezpiecze  zdrowotnych 

w Polsce; Aneta Staszel – Przyczynek do oceny konkurencyjno ci ubezpie-

czenia na ycie z funduszem kapita owym; Adam liwi ski – Dzia alno  

ubezpieczeniowa w wietle zmian czynników spo eczno-demograficznych; 

Monika Wieczorek-Kosmala – Oferta rynkowa ubezpieczycieli w kszta to-

waniu wiadomo ci ubezpieczeniowej przedsi biorstw; Kinga Wierzchowska 

– Ryzyko d ugowieczno ci w ubezpieczeniach na ycie; Stanis aw Wieteska 

– Ubezpieczenia infrastruktury krytycznej. Przypadek sieci elektroenerge-

tycznych.

7. Rynki finansowe

W tomie zredagowanym przez Waldemara Tarczy skiego i Dariusza Zarze-

ckiego, podzielonym na pi  cz ci (Warto  spó ek a op acalno  inwesto-

wania na rynku finansowym; Instytucje rynku finansowego; Zachowania 

inwestorów a teorie rynku kapita owego; Zarz dzanie ryzykiem i narz dzia 

rynku finansowego; Alternatywne rynki papierów warto ciowych) zamiesz-
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czono prace nast puj cych Autorów (w kolejno ci alfabetycznej): Jacek Ada-

mek – Konwencjonalne a islamskie podmioty mikrofinansowe – studium 

porównawcze; S awomir Antkiewicz – Obligacje strukturyzowane w Europie 

w pierwszym etapie kryzysu finansowego; Waldemar Aspadarec – New-

Connect; Urszula Banaszczak-Soroka – System rekompensat elementem 

bezpiecze stwa rynku kapita owego; Krzysztof Biernacki – Drugostronna 

korekta cen transferowych podmiotów powi zanych; Joanna B ach – Rola 

relacji inwestorskich w publicznej emisji akcji; S awomir I. Bukowski – 

Po rednictwo finansowe a rynki finansowe w gospodarce opartej na wie-

dzy; Micha  Buszko – Produkty CDO (collateralized debt obligations) na 

wiatowym rynku finansowym; Leszek Czapiewski – Wyniki wybranych 

funduszy inwestycyjnych w czasie hossy i w dobie kryzysu finansowego 

– podej cie wielokryterialne; Dawid Dawidowicz – Korelacje mi dzy mia-

rami wyników funduszy inwestycyjnych akcyjnych; Zbigniew Dobosiewicz 

– Teorie rynku kapita owego a praktyka; Danuta Dziawgo – Credit rating 

wobec kryzysu na rynku finansowym; Bo ena Fr czek – Sk onno ci beha-

wioralne inwestorów na rynkach kapita owych w czasie kryzysu; Piotr Giru  

– Opcja towarowa jako instrument zarz dzania ryzykiem zmiany ceny na 

rynkach rolnych; El bieta Gruszczy ska-Bro bar – Funkcjonowanie GPW 

w Warszawie w wietle wiatowego kryzysu finansowego; Agnieszka Huter-

ska – Papiery warto ciowe oparte na d ugu – collateralized debt obligation 

(CDO) – definicja, rodzaje i zasady funkcjonowania; Bogna Janik – Wielowy-

miarowa analiza porównawcza (WAP) domów maklerskich w Polsce; Marcin 

Kalinowski – B ble spekulacyjne w wietle paradygmatu efektywno ci infor-

macyjnej rynków akcji na przyk adzie rynku polskiego; Stanis aw Kaszuba 

– Przej cie z NewConnect na rynek g ówny Gie dy Papierów Warto ciowych 

w Warszawie; Teresa Kondrakiewicz – Tendencje zmian strukturalnych 

na rynku funduszy inwestycyjnych w warunkach kryzysu; Dominika Kor-

dela – Alternatywne rynki papierów warto ciowych w Europie – geneza, 

systematyka i rozwój; Dorota M. Krupa – Luksemburskie specjalistyczne 

fundusze inwestycyjne; Ilona Kwiecie  – Ubezpieczenie odpowiedzialno ci 

cywilnej cz onków w adz spó ek kapita owych – analiza oferty na polskim 

rynku; Joanna Lizi ska – Wtórne emisje akcji – do wiadczenia ostatniego 

dwudziestolecia w pespektywie mi dzynarodowej; Alicja Miko ajewicz-Wo -

niak – NewConnect na tle europejskich rynków alternatywnych; Tomasz 

Mizio ek – Wp yw funduszy inwestycyjnych na funkcjonowanie wybranych 

instytucji finansowych w Polsce; Tomasz Nieborak – Opcje walutowe jako 

forma zabezpieczenia przed ryzykiem?; Beata Owczarczyk – Rozwój fak-

toringu w Polsce; Dorota Pasi ska – Analiza rozmiarów i efektów emisji 

obligacji zamiennych na akcje w spó kach akcyjnych notowanych na GPW 

w Warszawie w latach 2001-2007; Maciej Paw owski – Produkty struktury-

zowane jako alternatywy inwestycyjne w warunkach kryzysu; Aleksandra 

Pieloch – Próba identyfikacji motywów nabywania akcji w asnych na GWP 

w Warszawie S.A.; Ma gorzata Porada-Rocho  – Ewolucja rynku funduszy 



Sprawozdanie z Konferencji Katedr Finansów w Szczecinie 187

Private Equity – uj cie mi dzynarodowe; Izabela Pruchnicka-Grabias – Fun-

dusze hedgingowe inwestuj ce w sektor energetyczny – analiza porównaw-

cza wyników w okresie hossy i bessy; Justyna Rycharska – Agencje credit 

ratingowe – dzia alno  i regulacje prawne w obliczu „kryzysu zaufania”; 

Ewelina Soko owska – Perspektywy rozwoju rynku produktów struktu-

ryzowanych w Polsce; Hanna Szalewska – Instrumenty pochodne rynku 

nieruchomo ci – istota i znaczenie; Krzysztof Szlachci ski – Racjonalno  

zachowa  inwestorów na GPW w Warszawie – wyniki finansowe spó ek 

a dynamika inwestowania w akcje; Andrzej Szopa – Kszta towanie profilu 

ryzyka w kombinacjach opcyjnych; Marek Szturo – Charakterystyka rynku 

zarz dzania aktywami finansowymi w Australii – do wiadczenia w budo-

waniu konkurencyjnej struktury rynkowej; Joanna widerska – Fundusz 

funduszy na rynku venture capital w Izraelu i w Polsce – analiza porów-

nawcza; Waldemar Tarczy ski – Dywersyfikacja ryzyka pionowa i pozioma 

– koncepcja ograniczania ryzyka inwestycji na rynku kapita owym; Rafa  

Tuzimek, Bartosz Krzesiak – Wp yw operacji wykupu akcji w asnych na 

warto  spó ek notowanych na Gie dzie Papierów Warto ciowych w War-

szawie; Ewa Widz – Rynek derywatów na Gie dzie Papierów Warto ciowych 

w Warszawie w dobie kryzysu finansowego; Miros aw Wypych – Gie do-

we spó ki dywidendowe; Anita Zakr t – Analiza op acalno ci inwestowa-

nia w nieruchomo ci na rynkach zagranicznych; Marcelina Zapotoczna 

– Inwestycje mieszkaniowe budowane na sprzeda  – ryzyko inwestowania 

w warunkach zmieniaj cej si  koniunktury.

Zako czenie

Nauka finansów (nauki o finansach) jest w ród nauk ekonomicznych dyscy-

plin  szczególn : z pewnego punktu widzenia najbardziej interesuj c , 

najwa niejsz , a zarazem najtrudniejsz . Chocia  do roli „królowej” nauk 

nieprzypadkowo aspiruj  filozofia, matematyka czy fizyka, to w a nie eko-

nomia – nie tylko zdaniem ekonomistów – jako najbardziej cis a w ród 

nauk nie cis ych jest „królow ” w ród nauk spo ecznych, za  nauka finan-

sów – nie tylko przez finansistów – uwa ana jest za „królow ” w ród nauk 

ekonomicznych. Na podstawie przegl du prac zamieszczonych w pi ciu 

tomach wydanych w zwi zku z Konferencj  Katedr Finansów (Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego nr 546–550, Ekonomiczne Proble-

my Us ug nr 36–40) mo na zaryzykowa  stwierdzenie, e praktycznie 

wszyscy Autorzy sprostali wspó czesnym wyzwaniom „ery zawirowa ”, 

prezentuj c oryginalne, nowatorskie teksty – niekiedy z konieczno ci przy-

czynki – dotycz ce poszczególnych cz ci sk adowych nauki finansów. W tym 

kontek cie konferencj  mo na z pe nym przekonaniem uzna  za wa ne 

wydarzenie o znaczeniu intelektualnym, a tak e praktycznym. Nie sposób 
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by oby nie docenia  roli konferencji dla integracji rodowiska polskich 

finansistów z kilkunastu o rodków akademickich: Bia ystok, Gda sk, Kato-

wice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, ód , Olsztyn, Pozna , Radom, 

Rzeszów, Szczecin, Toru , Warszawa, Wroc aw, Zielona Góra. Mo na wyra-

zi  nadziej , a nawet przekonanie, e dobr  kontynuacj  dyskursu prowa-

dzonego w Szczecinie b dzie kolejna Konferencja Katedr Finansów, orga-

nizowana w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2010 roku przez Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu: „O nowy paradygmat finansów”. Prof. Jackowi 

Mizerce, prorektorowi UEP, przewodnicz cemu Komitetu Organizacyjnego 

Konferencji oraz kilkunastu pozna skim Profesorom – cz onkom Komite-

tu wypada przekaza  nast puj ce przes anie consule praeteritum, praesens 

rege, cerne futurum. 


