Skrócone sprawozdanie
z działalności Komitetu Nauk o Finansach
Polskiej Akademii Nauk
w roku 2010

I. Posiedzenia plenarne Komitetu i Prezydium Komitetu
1.

Posiedzenie w dniu 20 marca 2010 r. w Warszawie w Szkole Głównej
Handlowej
W trakcie posiedzenia zaopiniowano dwie kandydatury na członków kore-

spondentów PAN – prof. Haliny Buk i prof. Krzysztofa Jajugi. Wygłoszone zostały również dwa referaty naukowe:
–

dr Mariusz Kicia, Katedra Bankowości, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – referat pt. „Mikrostrukturalne uwarunkowania mechanizmów
zmienności rynku giełdowego – ujęcie interdyscyplinarne”

–

dr Grażyna Woźniewska, Katedra Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu – referat pt. „Potencjał konkurencyjności banku spółdzielczego”
Referaty dotyczyły przygotowywanych prac habilitacyjnych. Referenci

przedstawili ważniejsze wyniki badań.
W ramach spraw różnych prof. Małgorzata Zaleska przekazała informację
o pracach związanych z wydawaniem drugiego i trzeciego numeru czasopisma
Komitetu pt. FINANSE.
Przewodniczący Komitetu poinformował o konkursie Komitetu na najlepszą pracę naukową z zakresu finansów, zachęcając członków Komitetu do rozpropagowania konkursu w swoich środowiskach. Sponsorem Nagrody jest Bank
Zachodni WBK SA.
2.

Posiedzenie w dniu 30 czerwca 2010 r. w Poznaniu w trakcie Konferencji Katedr Finansów
Omawiano sprawy bieżące. Przewodniczący Komitetu poinformował o po-

zytywnej decyzji Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych w spra-

wie utworzenia dyscypliny finanse w ramach dziedziny nauki ekonomiczne.
Podjęło ją Zgromadzenie Ogólne Centralnej Komisji na wniosek Komitetu Nauk
o Finansach PAN. W dyskusji podkreślano znaczenie tej decyzji dla rozwoju
nauk o finansach w Polsce. Możliwe jest teraz przygotowywanie prac doktorskich i habilitacyjnych z zakresu finansów. Powstanie dyscypliny naukowej finanse daje podstawy do ponownego powołania Komitetu Nauk o Finansach w
ramach nowej ustawy o PAN.
Prof. Krzysztof Jajuga poinformował o trybie składania wniosków przez
Rady Wydziałów w sprawie uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora
z zakresu finansów.
Dyskutanci zwracali uwagę, że decyzję Centralnej Komisji należy rozpatrywać jako znaczący sukces Komitetu Nauk o Finansach PAN. Przygotowanie
wniosku i odpowiednie jego uzasadnienie wymagało przeprowadzenia dużego
zakresu prac. Umożliwiły one szczegółowy opis dokonań badawczych z zakresu
finansów w Polsce. W ten sposób zostało zrealizowane jedno z najważniejszych
zadań, które zostały sformułowane na początku działalności Komitetu w lipcu
2007 r.
3.

Posiedzenie w dniu 24 listopada 2010 r. w Warszawie
W trakcie posiedzenia wygłoszony został referat naukowy dra hab. Artura

Walasika z Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt.
„Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym”, po
którym nastąpiła dyskusja.
Prof. Krzysztof Jajuga – Wiceprzewodniczący Komitetu i dr Ilona Kwiecień z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przekazali szczegółową informację o pracach związanych z przygotowaniem Konferencji Katedr Finansów
we wrześniu 2011 r. Konferencja odbędzie się w Kudowie Zdroju. Współorganizatorem konferencji jest Komitet Nauk o Finansach PAN. W dyskusji członkowie Komitetu sformułowali szereg propozycji związanych z organizacją konferencji.
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Prof. Andrzej Gospodarowicz i dr Adam Nosowski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przedstawili koncepcję konferencji dotyczącej dydaktyki na kierunku finanse i rachunkowość. W dyskusji zaaprobowano w pełni
celowość organizacji tego rodzaju konferencji. Ustalono, że konferencja będzie
organizowana wspólnie przez Komitet Nauk o Finansach i Katedrę Bankowości
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w końcu maja lub w pierwszej połowie czerwca 2010 r. we Wrocławiu.
Przed każdym posiedzeniem plenarnym Komitetu odbywały się zebrania
prezydium, na których omawiano sprawy rozpatrywane na posiedzeniach
Komitetu.

II. Publikacje Komitetu
W roku 2010 wydane zostały dwa numery czasopisma naukowego Komitetu pt. FINANSE. Uzyskano dotację z NBP, która umożliwi wydanie kolejnego
numeru na początku 2011 r. Złożono wniosek w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie odpowiedniej liczby punktów za artykuły publikowane w czasopiśmie FINANSE.

III. Konkurs o Nagrodę Komitetu
za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów – trzecia edycja
Celem konkursu jest promowanie i wyróżnianie wybitnych prac naukowych z zakresu finansów, przyczyniających się do rozwoju teorii finansów i
systemu finansowego w Polsce. Konkurs ma charakter ogólnopolski i wystąpienia o zgłaszanie wyróżniających się prac kierowane są do uczelni, instytutów
naukowych, instytucji finansowych, organów administracji państwowej, instytucji samorządu terytorialnego i gospodarczego. Wyboru pracy nominowanej do
nagrody dokonuje jury powołane przez Komitet Nauk o Finansach PAN.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w dniu 1 lipca 2010 w
Poznaniu w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
wtedy

Konferencji

Katedr

Finansów.

Laureatką

w trakcie odbywającej się
nagrody

została

Pani
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Prof. Monika Marcinkowska z Uniwersytetu Łódzkiego. Wyróżniona praca to
„Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych”.
Sponsorem nagrody był Bank Zachodni WBK SA.

IV. Działalność wydawnicza w zakresie dydaktyki
Do ważnych zadań statutowych Komitetu należy dbanie o poziom dydaktyki w zakresie finansów w szkołach wyższych. Obecnie kształcenie z zakresu
finansów w szkołach wyższych w Polsce odbywa się na kierunku finanse i rachunkowość. Komitet postanowił, że zainicjuje wydanie podręczników z przedmiotów, które wchodzą w skład standardów kształcenia na kierunku finanse i
rachunkowość. Każdy taki podręcznik przygotowywany byłby pod redakcją naukową wybitnego specjalisty z tego zakresu, zaś w skład zespołu autorskiego
wchodziliby pracownicy naukowo-dydaktyczni z różnych uczelni w kraju.
Na posiedzeniu Komitetu w dniu 10 marca 2010 powołano Komitet Wydawniczy pod przewodnictwem prof. Jerzego Węcławskiego, który będzie koordynował prace związane z wydawaniem tych podręczników. Komitet zwrócił się
do trzech znanych wydawnictw: PWN, PWE, C.H. BECK z zapytaniem, czy są
zainteresowane podjęciem współpracy i na jakich warunkach. Na podstawie
otrzymanych odpowiedzi do współpracy zostało wybrane wydawnictwo
C.H. Beck. Członkowie Komitetu odbyli już kilka spotkań z Panią Dorotą
Ostrowską-Furmanek – Redaktorem Wydawnictwa C.H. Beck odpowiedzialnym
za prace z zakresu finansów.

Przewodniczący
Komitetu Nauk o Finansach PAN
Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
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