
Redakcja naukowa

Andrzej Gospodarowicz
Adam Nosowski

Zarzàdzanie
instytucjami
kredytowymi

www.ksiegarnia.beck.pl    tel. 22 31 12 222    fax 22 33 77 601

Cena 64 z∏

Podr´cznik 
rekomendowany 
przez 
Komitet Nauk o Finansach PAN

PODR¢CZNIK REKOMENDOWANY PRZEZ KOMITET NAUK O FINANSACH PAN

Zarzàdzanie instytucjam
i kredytow

ym
i

R
edakcja naukow

a
A

ndrzej G
ospodarow

icz | A
dam

 N
osow

ski

Podmioty sektora bankowego to instytucje o specyficznym zakresie i modelu działa nia,
których cele i stosowane praktyki biznesowe przynajmniej cz´Êciowo muszà respektowaç
rol´, jakà bankom przypisano w gospodarce. To tak˝e podmioty o skomplikowanej struk tu rze
własnoÊciowej i organizacyjnej, dysponujàce du˝ym potencjałem rozwojowym i realizujàce
swoje cele w warunkach globalizacji i wysokiej konkurencyjnoÊci. 
Niniejszy podr´cznik to przekrojowe kompendium wiedzy z zakresu zarzàdzania insty tu cja -
mi kredytowymi. Odnosi si´ on nie tylko do tego, czym te instytucje si´ zajmujà, ale przede
wszystkim skupia uwag´ Czytelnika na tym, z jakimi uwarunkowaniami muszà si´ liczyç i ja -
kich u˝ywaç metod czy mechanizmów, aby działaç sprawnie i efektywnie. Na uwag´ zasługujà:
• przyj´cie kryterium tworzenia wartoÊci jako motywu przewodniego i integrujàcego po -

szczególne cz´Êci ksià˝ki,

• akcentowanie specyfiki uwarunkowaƒ i odmiennoÊci zasad funkcjonowania instytucji
kredytowych, przy jednoczesnym identyfikowaniu tych rozwiàzaƒ czy inicjatyw, które majà
charakter uniwersalnych rozwiàzaƒ biznesowych, 

• zwracanie uwagi na potrzeby i oczekiwania ró˝nych grup interesariuszy instytucji kredytowych,

• czytelna i konsekwentna strukturyzacja treÊci, uwzgl´dniajàca zło˝onoÊç i interdyscypli -
narnoÊç przedstawianego obszaru merytorycznego,

• wzbogacanie treÊci o liczne i interesujàce przykłady rozwiàzaƒ z praktyki bankowej.

Jest to opracowanie godne polecenia studentom kierunków ekonomicznych i innym osobom
zainteresowanym tà problematykà (…). Du˝a aktualnoÊç i znaczenie przekazywanej wiedzy,
wysoki poziom merytoryczny podr´cznika, właÊciwe z dydaktycznego punktu widzenia podejÊ cie
do sposobu prezentacji treÊci nadajà mu walory wyró˝niajàce na tle, stosunkowo nielicznych,
opracowaƒ z tego zakresu tematycznego.

Prof. dr hab. Jerzy W´cławski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Podr´cznik powstał w odpowiedzi na potrzeby Êrodowiska akademickiego i z inspiracji
Komitetu Nauk o Finansach PAN. Twórcy podr´cznika to mi´dzyuczelniany zespół autorski
zło˝ony z pracowników naukowo-dydaktycznych katedr bankowych lub finansowych, dys -
po nujàcych wieloletnim doÊwiad cze niem w zakresie prowadzenia przedmiotów zwiàza -
nych z ró˝nymi aspektami zarzàdzania instytucjami finansowymi, a tak˝e doÊwiadczeniem
praktycznym zwiàzanym z tym obszarem. 
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