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W marcu br. obchodzili my 10-lecie powstania Komitetu Nauk o Finansach 

Polskiej Akademii Nauk. Jubileusz ten jest znakomit  okazj , aby podsumowa  

rol , któr  przez ostatni  dekad  odgrywa  Komitet w kszta towaniu polskiej nauki 

w zakresie finansów, oraz przypomnie  jego osi gni cia. Warto zauwa y , e 

ju  samo powo anie Komitetu by o niew tpliwym sukcesem ca ego polskiego 

rodowiska naukowego zajmuj cego si  szeroko rozumianymi finansami. Ojcem 

tego sukcesu by  prof. Andrzej Gospodarowicz, kierownik Katedry Bankowo ci 

w Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu (od 2008 r. Uniwersytet Ekonomiczny) 

i prorektor ds. nauki tej uczelni, który w 2006 r., w trakcie ogólnopolskiej konfe-

rencji katedr finansów w Lublinie, zaproponowa , aby podj  dzia ania zmierzaj ce 

do utworzenia Komitetu Naukowego PAN z zakresu finansów. 

Po wielu miesi cach stara  prof. Gospodarowicza, 20 marca 2007 r. sprawa 

powo ania Komitetu stan a na posiedzeniu Prezydium PAN. Wtedy te  zosta a 

podj ta Uchwa a nr 5/2007 w sprawie utworzenia Komitetu Nauk o Finansach PAN, 

wspó pracuj cego z Wydzia em I PAN. W Uchwale zapisano, e tworzy si  Komitet 

„obejmuj cy swoim zakresem badania i studia w zakresie nauk o finansach, opra-

cowanie standardów i opiniowanie programów nauczania, opracowanie ekspertyz 

i opinii naukowych, doradztwo w zakresie finansów oraz prowadzenie dzia alno ci 

wydawniczej i szerzenie wiedzy o finansach”. 9 lipca 2007 r. w PKiN w Warsza-

wie odby o si  pierwsze posiedzenie plenarne Komitetu Nauk o Finansach, pod-

czas którego na przewodnicz cego wybrano jednog o nie prof. Gospodarowicza. 

Cz onkami Komitetu zostali przedstawiciele wszystkich najwa niejszych o rodków 

akademickich zajmuj cych si  finansami: Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 

Szko y G ównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
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kowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wroc awiu, Uniwersytetu Gda skiego, Uniwersytetu ódzkiego, Uniwersytetu 

Marii Curie-Sk odowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toru-

niu oraz Uniwersytetu Szczeci skiego. Obecnie w sk ad Komitetu wchodz  tak e 

reprezentanci Akademii Leona Ko mi skiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od listopada 2015 r. przewodnicz c  

Komitetu jest prof. Ma gorzata Zaleska (SGH), a w lutym 2016 r. w uznaniu 

zas ug i dorobku Komitet jednog o nie powo a  prof. Andrzeja Gospodarowicza 

(UE we Wroc awiu) na swojego honorowego przewodnicz cego.

Jedn  z najwa niejszych decyzji Komitetu by o utworzenie jego czasopisma 

pt. „Finanse”. Redaktorem naczelnym w 2007 r. zosta a prof. Ma gorzata Zaleska 

(SGH), a przewodnicz cym Rady Programowej prof. Krzysztof Jajuga (UE we 

Wroc awiu). Na pocz tku decyzj  ministerstwa czasopismu przyznano 4 punk-

ty, a nast pnie – 12. Od kwietnia 2016 r. funkcj  redaktora naczelnego pe ni 

prof. Marian ukowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw a II. 

Periodyk ukazuje si  zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej i jest 

indeksowane w bazach CEJSH, Indeks Copernicus, BazEkon, bazie publikacji 

Biblioteki Narodowej, Issuu oraz POL-Index.

Komitet prowadzi dzia alno  wydawnicz , której rezultatem by o wydanie 

serii podr czników z wa niejszych przedmiotów zwi zanych z finansami. Dotych-

czas opublikowano nast puj ce pozycje: Bankowo  (red. M. Zaleska), Matematyka 

finansowa (K. Piasecki, W. Ronka-Chmielowiec), Polityka pieni na (A. S awi -
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ski), Zarz dzanie instytucjami kredytowymi (red. A. Gospodarowicz, A. Nosow-

ski), Komparatystyka finansów (S. Flejterski, J.K. Solarz). Ponadto Komitet obj  

patronatem seri  poradników „Finanse osobiste dla niewtajemniczonych”, w której 

ramach wydano pierwsz  pozycj  z tego cyklu – Bankowo  bez tajemnic (red. 

M. Zaleska).

Wa nym elementem prac Komitetu sta y si  posiedzenia – w ich trakcie swoje 

referaty naukowe wyg aszali m odzi pracownicy naukowi, którzy niedawno uzy-

skali stopie  doktora habilitowanego lub mieli zaawansowane monografie habi-

litacyjne. Na szczególn  uwag  zas uguj  sesje plenarne Komitetu organizowane 

od 2012 r. w trakcie konferencji katedr finansów. W czasie sesji ma miejsce 

wyst pienie przewodnicz cego, w którym informuje on o dzia alno ci Komitetu 

w ostatnim roku, wr czana jest nagroda Komitetu za wybitne osi gni cia naukowe 

w zakresie finansów, a tak e s  prezentowane wyniki bada  doktorów habilito-

wanych wskazanych przez Komitet, którzy uzyskali stopnie w ostatnim roku. 

Promowanie m odych pracowników nauki w dyscyplinie finansów jest jednym 

z g ównych celów dzia ania Komitetu.

Niekwestionowanym sukcesem Komitetu by o powo anie dyscypliny finanse 

w ramach dziedziny nauki ekonomiczne. 20 maja 2010 r. pozytywn  decyzj  

w tej kwestii na wniosek Komitetu podj o Zgromadzenie Ogólne Centralnej 

Komisji ds. Stopni i Tytu ów Naukowych. W ten sposób zosta o zrealizowane 

jedno z najwa niejszych zada  sformu owanych na pocz tku dzia alno ci Komitetu. 

Obecnie w Polsce 20 jednostek naukowych (wydzia ów szkó  wy szych i insty-
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tutów naukowych) ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie 

finanse, a 9 jednostek – do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

W 2007 r. Komitet uchwali , e co roku b dzie og asza  konkursu o nagrod  

za wybitne osi gni cia naukowe w zakresie finansów. Konkurs jest kierowany 

do wszystkich osób zajmuj cych si  problematyk  szeroko rozumianych finan-

sów. Nagroda mo e zosta  przyznana za osi gni cia indywidualne i zespo owe. 
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Prace ocenia jury powo ywane przez Komitet – obecnie jego przewodnicz -

cym jest prof. Jerzy W c awski (UMCS), a cz onkami prof. Leszek Dziawgo 

(UMK) i prof. Jerzy Nowakowski (SGH). Najwa niejszymi kryteriami oceny prac 

zg aszanych do konkursu s : wk ad w rozwój finansów, oryginalno  tematyki 

badawczej i metodyki bada , przydatno  osi gni tych rezultatów dla praktyki 

gospodarczej.
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Na zebraniu plenarnym w grudniu 2008 r., oceniaj c aktywno  pracowników 

naukowych zajmuj cych si  finansami, stwierdzono, e w zeszytach naukowych 

poszczególnych uczelni ekonomicznych ukazuj  si  prawie wy cznie artyku y 

ich w asnych pracowników naukowych. Komitet uzna , e ten stan powinien ulec 

zmianie, i upowa ni  przewodnicz cego, aby zwróci  si  do rektorów o rozpatrzenie 

mo liwo ci rozszerzenia formu y zeszytów naukowych tak, aby dopuszczalne by o 

publikowanie artyku ów z innych uczelni ekonomicznych. Rektorzy pozytywnie 

rozpatrzyli ten postulat i w zwi zku z tym 30 czerwca 2009 r. zawarli porozu-

mienie w sprawie wspólnego bezp atnego publikowania artyku ów w zeszytach 

naukowych wydawanych w publicznych uczelniach ekonomicznych.

Wobec wprowadzania w szko ach wy szych Krajowych Ram Kwalifikacji 

Komitet powo a  Komisj  ds. Krajowych Ram Kwalifikacji pod przewodnictwem 

prof. Krzysztofa Jajugi (UE we Wroc awiu), która opracowa a koncepcj  wdra ania 

tych ram na studiach z zakresu finansów. Dokument przygotowany w tej sprawie 

zosta  rozpatrzony na posiedzeniu Komitetu, a nast pnie przes any prof. Zbignie-

wowi Marciniakowi, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 

Wy szego, który odpowiada  za wprowadzanie ram w Polsce. Propozycje Komisji 

w postaci szczegó owych ram kwalifikacji dla kierunków zwi zanych z finansami 

rozpatrywano na posiedzeniach plenarnych i po ich przyj ciu kierowano do Rady 

G ówniej Szkolnictwa Wy szego. Po zatwierdzeniu przez Rad  znalaz y si  na 

stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego.

W ka dym roku dzia alno ci Komitet podejmowa  decyzje, aby obj  patro-

natem oko o 10 konferencji. Systematycznie patronowa  konferencjom katedr 

finansów, g ównie uczelni ekonomicznych i wydzia ów ekonomicznych uczelni 
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pa stwowych. Na czele komitetów organizacyjnych konferencji stali z regu y 

cz onkowie Komitetu.

Do wa nych zada  statutowych Komitetu nale y dbanie o poziom dydaktyki 

w zakresie finansów w szko ach wy szych. W zwi zku z tym by  on organizatorem 

trzech konferencji dydaktycznych pt. „Dydaktyka finansów na kierunku finanse 

i rachunkowo ”. Pierwsza z nich odby a si  w czerwcu 2009 r. w Kudowie-

-Zdroju, kolejna w czerwcu 2010 r. w Na czowie, ostatnia za  w czerwcu 2011 r. 

we Wroc awiu. W czerwcu 2012 r. oraz w czerwcu 2013 r. Komitet by  wraz 

z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wroc awiu wspó organizatorem konferencji 

dydaktycznej pt. „Dydaktyka finansów w szko ach wy szych”.

Jubileusz 10-lecia Komitetu zosta  uczczony konferencj  naukow  przygotowa-

n  wspólnie z Polsk  Izb  Ubezpiecze , która odby a si  9 marca br. w Warszawie. 

Wzi o w niej udzia  ponad 50 osób – przedstawicieli nauki w dyscyplinie finanse 

z najwa niejszych jednostek naukowych w naszym kraju, a tak e reprezentantów 

instytucji sieci bezpiecze stwa finansowego, administracji rz dowej oraz wiata 

biznesu (m.in. prof. Teresa Czerwi ska – podsekretarz stanu w Ministerstwie 

Nauki i Szkolnictwa Wy szego oraz El bieta Wanat-Po e  – prezes Zarz du Ubez-

pieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego). Przedmiotem dyskusji w pierwszym 

panelu by o ryzyko systemowe w polskim sektorze finansowym, a uczestniczyli 

w niej Leszek Skiba – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Zdzis aw 

Sokal – prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, prof. Jan Monkiewicz 

(Politechnika Warszawska) oraz prof. Ma gorzata Zaleska (SGH), jako moderator. 

Debata koncentrowa a si  wokó  skuteczno ci aktualnej architektury i regulacji 

nadzoru finansowego w Unii Europejskiej w zapobieganiu powstawaniu ryzyka 
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systemowego w pa stwach cz onkowskich oraz mo liwych rozwi za  problemu 

too big to fail. Tematem drugiego panelu by a rola ubezpiecze  w gospodarce 

narodowej. W panelu tym oprócz moderatora, którym by  prof. Jacek Lisowski 

(UE w Poznaniu), wyst pili Andrzej Maci ek – wiceprezes Polskiej Izby Ubez-

piecze , oraz Pawe  Pytel – wiceprezes Aviva TUn  SA. Dyskusja z aktywnym 

udzia em publiczno ci dotyczy a m.in. roli, któr  zak ady ubezpiecze  odgrywaj  

w rozwini tych gospodarkach w procesach transformacji oszcz dno ci w inwe-

stycje infrastrukturalne, czynników determinuj cych zmiany zachodz ce na rynku 

ubezpieczeniowym oraz problemu niedoboru oszcz dno ci emerytalnych w Polsce 

z punktu widzenia po danej stopy zast pienia na tle innych krajów europejskich.

Kolejne spotkanie Komitetu, podczas którego zostanie wr czona nagroda 

prezesa PAN za wybitne osi gni cia naukowe z zakresu finansów, odb dzie si  

w trakcie dorocznej konferencji katedr finansów w Lublinie we wrze niu br.


