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Od 2008 r. Komitet Nauk o Finansach PAN organizuje konkurs promujący 
prace stanowiące wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. Do 2015 roku 
laureatom przyznawana była nagroda Komitetu Nauk o Finansach. Natomiast od 
dwóch lat jest to nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk. 18 września 2017 r., 
w trakcie Konferencji Katedr Finansów organizowanej przez Wydział Ekono-
miczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ogłoszone zostało 
rozstrzygnięcie X edycji Konkursu. Laureat wyłaniany jest zgodnie z Regulami-
nem w oparciu o takie podstawowe kryteria, jak wkład w rozwój nauki finan-
sów, oryginalność tematyki badawczej i metodyki badań, przydatność osiągnię-
tych rezultatów dla praktyki gospodarczej. Prace na Konkurs zgłaszane są przez 
uczelnie, jednostki badawcze oraz inne instytucje i organizacje. W bieżącym roku 
do Nagrody nominowane były następujące monografie:
1) Julia Koralun-Bereźnicka, Wpływ kraju i sektora oraz wielkości przedsię-

biorstwa na strukturę kapitału przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.

2) Grzegorz Kotliński, Innowacje informacyjne w bankowości. Ujęcie ilościowe 
i jakościowe. Wydawnictwo UEP, Poznać 2016.

3) Lech Kurkliński, Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania 
bankami w Polsce. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

4) Tomasz Nieborak, Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces 
ekonomizacji prawa. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

 Tomasz Nieborak, Creation and Enforcement of financial market law in the 
light of the economisation of law. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 
2016. (wersja anglojęzyczna)
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 5) Tomasz Adam Pawlonka, Pomiar kosztu kapitału na przykładzie przedsię-
biorstw branży mięsnej w Polsce. Metodyczne studium przypadku. Wydaw-
nictwo SGGW, Warszawa 2016.

 6) Tomasz Adam Pawlonka, Weryfikacja zależności wynikających z wybranych 
teorii struktury kapitału na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej w Pol-
sce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.

 7) Alicja Sekuła, System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego 
w Polsce. Dysfunkcje i pożądane kierunki racjonalizacji. Wydawnictwo Poli-
techniki Gdańskiej, Gdańsk 2016. 

 8) Teresa Czerwińska, Krzysztof Jajuga (red.), Ryzyko instytucji finansowych. 
Współczesne trendy i wyzwania. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016. 

 9) Krzysztof Waliszewski, Model doradztwa w obszarze finansów osobistych 
w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo UEP, Poznań 
2016. 

10) Aleksandra Nocoń, System reagowania współczesnych banków centralnych 
na niestabilność sektora bankowego, Difin 2016.

11) Izabela Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wyce-
na, strategie. Wyd. V zmienione. CeDeWu, Warszawa 2016.

W oparciu o wniosek Jury Konkursu w składzie: prof. Leszek Dziawgo, 
prof. Jerzy Nowakowski oraz prof. Jerzy Węcławski Prezes Polskiej Akademii 
Nauk przyznał nagrodę pracy Krzysztofa Waliszewskiego, Model doradztwa 
w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych. 
Autor, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawił 
w nagrodzonej pracy obszerną diagnozę stanu rynku usług doradztwa finansowego 
dla osób fizycznych w Polsce, z odniesieniami do innych krajów, opartą na ponad 
700 pozycjach źródeł bibliograficznych. Praca w sposób kompleksowy, w ujęciu 
ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym analizuje ten rodzaj usług finansowych 
oraz wskazuje rozwiązania modelowe doradztwa w zakresie finansów osobistych.  

Nagroda jest corocznie fundowana przez określoną instytucję finansową. 
W roku bieżącym środki na nagrodę zostały pozyskane poprzez „Projekt reali-
zowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekono-
micznej” oraz z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 


