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Wprowadzenie
Blisko czterystu reprezentantów katedr finansów z polskich uczelni obradowaïo w dniach 9–11 wrzeĂnia 2009 roku w Szczecinie. Zaszczyt organizacji
tej – majÈcej kilkudziesiÚcioletniÈ tradycjÚ – konferencji przypadï Uniwersytetowi Szczeciñskiemu, a ĂciĂlej – katedrom finansowym Wydziaïu Nauk
Ekonomicznych i ZarzÈdzania oraz Wydziaïu ZarzÈdzania i Ekonomiki
Usïug. Gïównymi organizatorami konferencji byli: prof. Teresa Lubiñska
– kierownik Katedry Finansów WNEiZ US oraz prof. Adam Szewczuk
– kierownik Katedry Finansów Publicznych WZiEU US. Wspóïorganizatorem konferencji, oprócz Uniwersytetu Szczeciñskiego, byï Komitet Nauk
o Finansach Polskiej Akademii Nauk, reprezentowany przez przewodniczÈcego prof. Andrzeja Gospodarowicza oraz czïonków Prezydium: prof. prof.
Krzysztofa JajugÚ, Jana Szambelañczyka, Leszka Dziawgo, Jana Czekaja,
Jerzego Nowakowskiego, Jerzego WÚcïawskiego i MaïgorzatÚ ZaleskÈ.
Gïównym celem konferencji byïo stworzenie wielopïaszczyznowej platformy do wymiany poglÈdów oraz dyskusji o najbardziej nurtujÈcych kwestiach zwiÈzanych z szeroko rozumianÈ problematykÈ finansów, ponadto
stworzenie moĝliwoĂci wzajemnego poznania siÚ i integracji Ărodowiska.
Szczególny nacisk organizatorzy poïoĝyli na problematykÚ nowych wyzwañ
zwiÈzanych ze skutkami globalnego kryzysu finansowego i spowolnienia
gospodarczego. W centrum rozwaĝañ podczas obrad plenarnych oraz sesji
panelowych znalazïy siÚ praktycznie wszystkie waĝne kwestie dotyczÈce
finansów krajowych i miÚdzynarodowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Waĝnym przedmiotem obrad byïy równieĝ problemy bankowoĂci
centralnej i polityki pieniÚĝnej, bankowoĂci komercyjnej i spóïdzielczej, ubez-
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pieczeñ, rynków finansowych, ponadto kwestie zwiÈzane z bezpieczeñstwem,
a takĝe regulacjÈ i nadzorem nad systemem finansowym.
W skïad Rady Naukowej, poza wspomnianymi wyĝej wspóïprzewodniczÈcymi prof. TeresÈ LubiñskÈ i Adamem Szewczukiem, wchodzili: prof.
prof. Aurelia Bielawska, Krystyna Brzozowska, Leon Dorozik, Marek
Dylewski, Beata Filipiak, Stanisïaw Flejterski, Andrzej Gospodarowicz,
Jolanta Iwin-Garzyñska, Waldemar Tarczyñski, Bogusïaw Walczak, Dariusz
Zarzecki.

1. Program Konferencji
Podczas obrad plenarnych, odbytych 9 wrzeĂnia w Centrum Kongresowym
Uniwersytetu Szczeciñskiego, przy ul. Krakowskiej 71–79 gïos zabrali: Rektor Uniwersytetu Szczeciñskiego prof. Waldemar Tarczyñski; reprezentanci
Prezydenta Szczecina i Marszalka Województwa Zachodniopomorskiego;
prof. Stanisïaw Owsiak – czïonek Rady Polityki PieniÚĝnej, prof. Maïgorzata
Zaleska – czïonek ZarzÈdu Narodowego Banku Polskiego (wczeĂniej prezes
ZarzÈdu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego), prof. Elĝbieta MÈczyñska
– prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krzysztof Pietraszkiewicz
– prezes ZwiÈzku Banków Polskich, prof. Jan Szambelañczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Podczas wieczornej uroczystoĂci w Sali
Opery na Zamku KsiÈĝÈt Pomorskich miaïo miejsce wrÚczenie nagrody
II edycji konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN za wybitne osiÈgniÚcia
naukowe w dziedzinie finansów. Laureatem zostaï prof. Jan K. Solarz (w roku 2008 laureatkÈ byïa prof. Wiesïawa Przybylska-KapuĂciñska). Zebrani
uczestnicy konferencji owacjÈ na stojÈco i odĂpiewaniem „100 lat” uczcili
obchodzÈcego Jubileusz 80-lecia urodzin prof. Wïadysïawa L. Jaworskiego,
uczonego o ogromnych zasïugach dla teorii i praktyki polskich finansów.
W dniu 10. wrzeĂnia obrady odbywaïy siÚ w salach Hotelu Radisson
w piÚciu sesjach panelowych: Panel I – Finanse Publiczne; moderatorzy:
prof. prof. Teresa Famulska, Leszek Patrzaïek; Panel II – Finanse PrzedsiÚbiorstw, moderatorzy: prof. prof. Aurelia Bielawska, Jolanta Iwin-Garzyñska; Panel III – BankowoĂÊ, moderatorzy: prof. prof. Stanisïaw Flejterski,
Krystyna Brzozowska; Panel IV – Ubezpieczenia, moderator: prof. Wanda
Suïkowska; Panel V – Rynki finansowe, moderator: prof. Wiesïawa Przybylska-KapuĂciñska
W tym dniu miaïa równieĝ miejsce prezentacja Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, którÈ prowadziï przewodniczÈcy prof. Andrzej
Gospodarowicz. Odbyïo siÚ takĝe zwyczajne zebranie Polskiego Stowarzyszenia Finansów i BankowoĂci, które prowadziïa prezes prof. Krystyna
Piotrowska-Marczak.
Autor niniejszego sprawozdania, po przestudiowaniu wszystkich piÚciu
tomów opublikowanych przed konferencjÈ, uznaï, ĝe praktycznie nie spo-
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sób oddaÊ caïego bogactwa treĂci zawartej w blisko 300 tekstach, nie wchodzi teĝ w rachubÚ omówienie jednych tekstów, a pominiÚcie innych. W tej
sytuacji pozostaje jedynie zaprezentowanie peïnych list tytuïów prac
zamieszczonych w poszczególnych tomach. Listy te sÈ, jak siÚ wydaje, dobrÈ
ilustracjÈ wspóïczesnych kierunków zainteresowañ poszczególnych polskich
uczonych, starszej i mïodej generacji, reprezentujÈcych poszczególne subdyscypliny skïadajÈce siÚ na szeroko pojÚtÈ naukÚ finansów. Jedna ze znanych definicji gïosi – „finanse sÈ tym, czym zajmujÈ siÚ finansiĂci” (finance is what financiers do).

2. Finanse publiczne I
W tomie I, zredagowanym przez TeresÚ LubiñskÈ i Adama Szewczuka,
zamieszczone zostaïy publikacje nastÚpujÈcych Autorów (w kolejnoĂci alfabetycznej): Arkadiusz Bernal – Opodatkowanie dziaïalnoĂci rolniczej podatkiem od towarów i usïug; Marta Borda – Wspóïpïacenie w finansowaniu
ochrony zdrowia w wybranych krajach europejskich; Graĝyna Borys –
Finansowe mechanizmy wsparcia polityki klimatyczno-energetycznej w Unii
Europejskiej; Jolanta Ciak – Wydatki publiczne w Polsce – analiza porównawcza wybranej grupy wydatków w latach 1999 – 2008; Maciej CieĂlukowski – Dotacje Unii Europejskiej w Ăwietle teorii federalizmu fiskalnego;
Boĝena Ciupek – Wïadza publiczna wobec zjawiska uchylania siÚ od podatku; Anna Dobaczewska – Prawne granice interwencjonizmu pañstwowego;
Ryta Dziemianowicz – Nadmierny fiskalizm a wzrost szarej strefy gospodarki; Teresa Famulska – Zmiany w VAT w Polsce po akcesji do Unii
Europejskiej w aspekcie finansów przedsiÚbiorstwa; Sïawomir Franek – Perspektywy wieloletniego planowania budĝetowego w Polsce; Jolanta Gaïuszka – Optymalizacja polityki fiskalnej; Alicja GoïÚbiowska – Emerytury
kapitaïowe jako istotny element zmian funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce; Ewa Gubernat – Koncepcje wypïaty Ăwiadczeñ w nowym
systemie emerytalnym; Beata Guziejewska – Podatek ekologiczny jako
instrument nowoczesnej polityki fiskalnej; Maïgorzata Guzowska, Tomasz
StrÈk- Badanie efektywnoĂci jednostek sektora publicznego metodÈ DEA
na przykïadzie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury; Dagmara Hajdys – Wspólne inwestycje sektora publicznego z prywatnym
w Ăwietle nowych regulacji prawnych; Maïgorzata M. Hybka – Ustawowe
przesïanki umorzenia zalegïoĂci podatkowych z urzÚdu; Piotr KaraĂ –
NarzÚdzia dostarczania pïynnoĂci w okresie kryzysu – przykïad Systemu
Rezerwy Federalnej; Alicja Kasperowicz-StÚpieñ – Analiza wydatków publicznych wedïug funkcji pañstwa w Polsce na tle wybranych krajów UE;
Aldona Klimkiewicz – Kontrowersje wokóï emerytur pomostowych; Alina
Klonowska – O zwalczaniu oszustw podatkowych na przykïadzie wybranych
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krajów; Paweï Kowalik – Federalny podatek dochodowy w amerykañskim
systemie podatkowym; Graĝyna Kozuñ-CieĂlak – Decentralizacja wïadzy
i zasady delegowania kompetencji – podejĂcie teoretyczne; Magdalena Ligus
– Ocena ekonomicznej efektywnoĂci projektów publicznych – metodyka
LMST szacowania wartoĂci kosztów i korzyĂci; Edyta Maïecka-Ziembiñska
– Koszty dostosowania podatkowego – problem pomiaru i zróĝnicowania
w pañstwach UE; Kamilla Marchewka-Bartkowiak – Pañstwowe fundusze
stabilizacyjne – problem czy szansa na dïugoterminowe równowaĝenie
budĝetu pañstwa; Ewa Mazurek-Krasodomska – Skutki ekonomiczne kryzysu finansowego dla gospodarstw domowych w Polsce; Magdalena Miszczuk – Próba oceny stopnia liberalizmu systemów finansów publicznych
pañstw Unii Europejskiej; Krystyna MitrÚga-Niestrój, Blandyna Puszer
– Miejsce i rola Polski w miÚdzynarodowej wspóïpracy na rzecz stabilnoĂci
finansowej; Anna Moědzierz – W sprawie sporu o wykorzystanie deficytu
budĝetowego w polityce antykryzysowej; Izabela Nawrolska – Aspekty
finansowo –prawne realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych;
Stanisïaw Owsiak – O dylematach zwiÈzanych z alokacjÈ pieniÚdzy publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego; Monika Pasternak-Malicka
– WysokoĂÊ podatku dochodowego od osób fizycznych a skïonnoĂÊ gospodarstw domowych do uczestnictwa w gospodarce nieformalnej; Krystyna
Piotrowska-Marczak – Uwarunkowania stabilizacji polityki finansowej;
Dariusz Piotrowski – Drugie oblicze kryzysu; Piotr Podsiadïo – Zagadnienie pomocy publicznej udzielanej w formie miÚkkiego kredytowania; Adrianna Politaj – Zakres finansowania spóïdzielni socjalnych ze Ărodków pañstwowych funduszy celowych; Marta Postuïa – Zasadnicze dziaïania
w obszarze nowego zarzÈdzania finansami publicznymi w Polsce; Jarosïaw
Poteraj – System emerytalny Macedonii; Justyna Rój – Nowe technologie
medyczne a koszty opieki zdrowotnej; Boĝena Ryszawska-Grzeszczak –
Wyzwania stojÈce przed budĝetem Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej; Jerzy Sokoïowski – Ksztaïtowanie siÚ struktury dochodów
podatkowych budĝetu pañstwa w latach 2002–2007; Jan K. Solarz – Monetarne instytucje finansowe; Maïgorzata Solarz – Nadmierne zadïuĝenie
osób fizycznych jako problem decyzyjny; Michaï Sosnowski – Opodatkowanie dochodów osób fizycznych na zasadach ogólnych w Polsce w latach
1998-2007 – wybrane zagadnienia; Katarzyna Stabryïa – PrzyszïoĂÊ budĝetu ogólnego Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwañ integracyjnych;
Agnieszka Starczewska – Analiza dochodów, wydatków oraz oszczÚdnoĂci
gospodarstw domowych w Polsce w latach 2002–2007; Sïawomir StÚĝewski
– Racjonalizacja struktury organizacyjnej administracji podatkowej; Krzysztof Surówka, Mateusz Winiarz – Ocena zmian w podatku dochodowym od
osób fizycznych w Polsce po roku 2008; Jolanta Szoïno-Koguc – Problem
cen transakcyjnych w polskim systemie podatkowym; Jacek Tomkiewicz
– Czïonkostwo w UE jako wyzwanie dla systemu finansów publicznych
w Polsce; Tomasz Uryszek – Ryzyko refinansowania krajowego dïugu Skar-
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bu Pañstwa w Polsce; Artur Walasik – Teoretyczne koncepcje finansowej
aktywnoĂci wïadzy publicznej; Barbara Woěniak – Reforma finansów publicznych – wieloletnie planowanie budĝetowe; Krystian Zawadzki – Analiza funkcjonowania dobrowolnych form oszczÚdzania w polskim systemie
emerytalnym; Wojciech Zbaraszewski – Problemy finansowania parków
narodowych w Polsce; Magdalena Zioïo – Zjawisko flypaper effect – rozwaĝania teoretyczne i aspekty praktyczne; Arkadiusz ¿abiñski – SkutecznoĂÊ
narzÚdzi fiskalnych w procesie pobudzania wzrostu gospodarczego;

3. Finanse publiczne II
W tomie II, zredagowanym przez BeatÚ Filipiak i Bogusïawa Walczaka,
zamieszczone zostaïy prace nastÚpujÈcych Autorów (w kolejnoĂci alfabetycznej): Arkadiusz Babczuk – SamodzielnoĂÊ finansowa jednostek samorzÈdu terytorialnego. PoĝÈdane kierunki zmian w Ăwietle badañ ankietowych; Marcin BÚdzieszak – Model budĝetu zadaniowego samorzÈdów
w Ăwietle badañ; Dorota Czykier-Wierzba – Finansowanie z budĝetu Unii
Europejskiej zrównowaĝonego rozwoju miast w latach 2007–2013; Emilia
Denek – Funkcje dochodów budĝetowych samorzÈdu terytorialnego jako
kryterium oceny systemu dochodów; Marek Dylewski – Dylematy zmian
w procesie zarzÈdzania w jst; Beata Filipiak – Koncepcja oceny aktywów
trwaïych w oparciu o informacjÚ o stanie mienia komunalnego; Paweï
Galiñski – Problemy absorpcji funduszy unijnych w procesie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce; Maïgorzata Gorzaïczyñska-Koczkodaj – Wykorzystanie Ărodków z regionalnego programu operacyjnego jako szansa na
racjonalizacjÚ wydatków publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego;
Maïgorzata Jaremko – EfektywnoĂÊ planowania budĝetu w jednostkach
samorzÈdu terytorialnego; Lech JÚdrzejewski – AktywnoĂÊ inwestycyjna
jednostek samorzÈdu terytorialnego; Marcin Kaczmarek – Koncepcja wyceny i ewidencji ksiÚgowej wydatków (kosztów) w budĝetowaniu zadaniowym;
Sïawomira Kañduïa – Inicjatywa JESSICA jako innowacyjna metoda wykorzystania funduszy strukturalnych do finansowania rozwoju obszarów
miejskich; Magdalena Kogut-Jaworska – Znaczenie instrumentów pomocy
publicznej w obszarze gminnej polityki gospodarczej; Tomasz KopyĂciañski
– Ocena stanu zadïuĝenia dolnoĂlÈskich gmin w latach 2004–2007; Janina
Kotliñska – NieprawidïowoĂci w przepisach prawnych organów jednostek
samorzÈdu terytorialnego; Teresa Lubiñska – Budĝet zadaniowy jednostek
samorzÈdu terytorialnego – case budĝetu miasta Szczecin; Natalia MarskaDzioba – Miejski system wspóïpracy na rzecz osób niepeïnosprawnych –
Komunikat z badañ; Wojciech Misterek – Porównanie determinant wyboru ěródïa finansowania bieĝÈcych niedoborów w kontekĂcie dziaïalnoĂci
inwestycyjnej jednostek samorzÈdu terytorialnego; Adam NiewÚgïowski –
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SprawozdawczoĂÊ budĝetowa i jej przydatnoĂÊ w ocenie gospodarki finansowej jednostek samorzÈdu terytorialnego; Leszek Patrzaïek – Elementy
poziomej redystrybucji Ărodków w systemie finansów samorzÈdu terytorialnego; Marzanna Poniatowicz – Pozycja województw samorzÈdowych
w systemie finansowym jednostek samorzÈdu terytorialnego w Polsce; Joanna Przybylska – Zadïuĝenie jednostek samorzÈdu terytorialnego w projekcie ustawy o finansach publicznych; Marta Szaja – Polityka przestrzenna
jako narzÚdzie kreujÈce rozwój lokalny – próba oceny; Piotr Szczypa – ZarzÈdzanie finansami w ochronie Ărodowiska na przykïadzie gminy Koïbaskowo; Adam Szewczuk – Strategie gospodarowania Ărodkami publicznymi
w jednostkach samorzÈdu terytorialnego na tle ujawniajÈcych siÚ zjawisk
kryzysowych; Magdalena Szyszko – Wybór miÚdzy warunkowÈ a bezwarunkowÈ prognozÈ inflacji; Edyta Tomaszek – Identyfikacja niekorzystnych
efektów niektórych zmian realizowanych w ramach reformy systemu oĂwiaty w Polsce i ich oddziaïywanie na rozwój lokalnej edukacji na przykïadzie
miasta ¥winoujĂcia; Kamila Trojanowska – Wykorzystanie skonsolidowanego bilansu w kierunku badania pïynnoĂci finansowej w gminie jako grupie kapitaïowej; Agnieszka Werwiñska – Saldo operacyjne województw
samorzÈdowych w latach 2004–2008; Marcin WiĂniewski – Wskaěniki finansowe jako wyznaczniki wiarygodnoĂci kredytowej jednostek samorzÈdu
terytorialnego w Ăwietle analizy dyskryminacyjnej.

4. Finanse przedsiÚbiorstw
W tomie zredagowanym przez AureliÚ BielawskÈ, Leona Dorozika i JolantÚ Iwin-GarzyñskÈ, podzielonym na cztery czÚĂci (ZarzÈdzanie wartoĂciÈ;
Finansowanie dziaïalnoĂci i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiÚbiorstw; Problematyka opodatkowania przedsiÚbiorstw; Ryzyko i instrumenty finansowe w dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw) zamieszczone zostaïy
teksty nastÚpujÈcych Autorów (w kolejnoĂci alfabetycznej): Adam Adamczyk
– Wykorzystanie boděców podatkowych wspierajÈcych dziaïalnoĂÊ B+R
przedsiÚbiorstw w aspekcie miÚdzynarodowej konkurencji podatkowej; Jarosïaw BanaĂ – Wykorzystanie faktur elektronicznych – stan i perspektywy;
Aurelia Bielawska – PewnoĂÊ i ryzyko w zarzÈdzaniu M¥P; Katarzyna
Boratyñska – Przyczyny upadïoĂci przedsiÚbiorstw w Polsce; Katarzyna
Byrka-Kita – Premia z tytuïu kontroli a dyskonto z tytuïu udziaïów mniejszoĂciowych w wycenie przedsiÚbiorstw – istota i znaczenie; Maïgorzata
Cieciura – Ksztaïtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej na
skutek przyjÚtego sposobu rozliczania wartoĂci firmy; Maciej Cioïek – Analiza progu rentownoĂci dla projektu Lockheed Tristar: Aplikacja metody
Monte Carlo w szacowaniu wartoĂci NPV; Hanna Czaja-Cieszyñska – UĝytecznoĂÊ informacyjna uproszczonych form ewidencyjnych maïych i Ărednich
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przedsiÚbiorstw na tle rozwiÈzañ podatkowych w Polsce; Anna Czarny –
Weryfikacja systemu wczesnego ostrzegania dla wybranych spóïek gieïdowych; Leon Dorozik, Bogusïaw Walczak – Przyjazny system podatkowy
jako czynnik wspomagajÈcy rozwój maïych i Ărednich przedsiÚbiorstw; Ewa
Dziawgo – Opcje elastyczne i ich wïasnoĂci – analiza empiryczna; Paweï
Felis – Realizacja podstawowych zasad podatkowych w Ăwietle nowych
regulacji w zakresie opodatkowania przedsiÚbiorstw podatkami dochodowymi; Joanna Fila – Wsparcie publiczne jako determinanta inwestowania
i innowacyjnoĂci przedsiÚbiorstw w doĂwiadczeniach Niemiec; Justyna
Franc-DÈbrowska – Czynniki realizacji polityki dywidend w przedsiÚbiorstwach rolniczych; Michaï Grudziñski – Standardy wyceny przedsiÚbiorstw
stosowane przez American Society of Appraisers; Filip Grzegorczyk – MoĝliwoĂci inwestycyjne w polskim sektorze elektroenergetycznym – perspektywa kryzysu finansowego i polityki energetyczno-klimatycznej UE; Jolanta Iwin-Garzyñska – Podatek od towarów i usïug a koszt kapitaïu
wïasnego z emisji nowych akcji przedsiÚbiorstw polskich; Krzysztof Jackowicz, Paweï Mielcarz – Premie w transakcjach blokowych w Polsce w latach
2002–2008; Krzysztof Janasz – Teoretyczne aspekty koncepcji kapitaïu
w finansowaniu procesów innowacyjnych; Tomasz Jewartowski – Metody
pomiaru efektywnoĂci wewnÈtrzkorporacyjnych rynków transferu kapitaïu;
Agnieszka Kaczmarska – Wykorzystanie patentów w sekurytyzacji; Michaï
Kaïdoñski – Unikanie opodatkowania z perspektywy teorii agencji; Stanisïaw Kasiewicz – Finansowe miary efektywnoĂci procesów biznesowych;
Angelika KÚdzierska-Szczepaniak – Zastosowanie metody CAR w ocenie
fuzji i przejÚÊ na przykïadzie Vistuli i Wólczanki S.A. i Kruk S.A.; Konrad
Kochañski – MoĝliwoĂci zastosowania instrumentu budĝetowania w przedsiÚbiorstwie wspomagajÈcego dziaïania na rzecz ochrony Ărodowiska; Urszula Kosterna – Opodatkowanie dochodów przedsiÚbiorstw w warunkach
(de?)globalizacji – perspektywa UE; Katarzyna Kreczmañska-Gigol – Poziom
kapitaïu obrotowego netto w spóïkach gieïdowych; Jarosïaw Kubiak – Czynniki róĝnicujÈce poziom asymetrii informacji w przedsiÚbiorstwach; Agnieszka Kurczewska – Wpïyw inwestycji w badania i rozwój na strukturÚ kapitaïowÈ oraz wybór ěródïa finansowania przedsiÚbiorstwa; Marcin
Liberadzki – Uprawnienia leasingobiorcy z rÚkojmi za wady fizyczne przedmiotu leasingu; Katarzyna ach – Wpïyw stopy procentowej na strukturÚ
finansowÈ przedsiÚbiorstw w Polsce w latach 1997–2007; Gabriela ukasik
– Wybory przedsiÚbiorstwa w warunkach kryzysu finansowego; Anna
Marzec, Danuta Redel – Zmiany w ěródïach finansowania aktywów przedsiÚbiorstw w Polsce w latach 2003–2007; Tomasz MaĂlanka – PïynnoĂÊ
a rentownoĂÊ – wyniki badañ empirycznych polskich podmiotów gospodarczych za okres 1995–2007; Elĝbieta MÈczyñska – Bankructwa przedsiÚbiorstw jako niedostosowanie do przyszïoĂci; Magdalena MÈdra – Ocena
dziaïalnoĂci mikro przedsiÚbiorstw rolniczych na podstawie przepïywów
pieniÚĝnych; Graĝyna Michalczuk – Problemy dotyczÈce moĝliwoĂci ujaw-

182

prof. dr hab. Stanisïaw Flejterski

niania wartoĂci niematerialnych w sprawozdawczoĂci finansowej – przykïad
firm sektora farmaceutycznego; Jarosïaw Mielcarek – Teoria niestabilnoĂci
finansowej Hymana Minsky’ego; Boĝena Mikoïajczyk – Fiñski system nauki
i technologii kluczem do rozwoju innowacyjnych przedsiÚbiorstw; Marcin
Molo – Wpïyw inwestycji na rentownoĂÊ w sektorze przedsiÚbiorstw; Bartïomiej Nita – Pomiar kreowanej wartoĂci i ocena kapitaïu intelektualnego przedsiÚbiorstwa w warunkach stosowania balanced scorecard; Agnieszka Opaïka – Znaczenie kapitaïu pracujÈcego w przedsiÚbiorstwach polskich;
Radosïaw Pastusiak – Model dwumianowy w zaawansowanej ocenie efektywnoĂci inwestycji rzeczowych; Agnieszka Perepeczo – Formy fuzji i przejÚÊ a rynkowe dodatkowe stopy zwrotu; Przemysïaw Pluskota – DziaïalnoĂÊ
mikrofinansowa w krajach europejskich; Michaï Polasik, Krzysztof Maciejewski – Obrót bezgotówkowy w handlu detalicznym na rynku polskim;
Katarzyna PrÚdkiewicz – Czy moĝna przewidzieÊ upadïoĂÊ maïej firmy;
Magdalena RÚkas – Wybór formy opodatkowania dochodu osób fizycznych
prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ jako jedna ze strategii podatkowych
przedsiÚbiorcy; Rafaï Rosiñski – Zmiany wielkoĂci klina podatkowego
w Polsce w latach 1999–2009; Joanna Rutkowska – Wpïyw zmiany regulacji prawnej upadïoĂci na zmianÚ ich liczby; Anna Rzeczycka, Gabriela
Goïawska-Witkowska – Ksztaïtowanie pïynnoĂci jako element zarzÈdzania
przedsiÚbiorstwem; Tomasz Sïoñski, Magdalena Ligus – Ocena ryzyka
inwestycji wykorzystujÈcej olej rzepakowy do produkcji biodiesla; Igor Styn
– MoĝliwoĂci wykorzystania uprawnieñ do emisji CO2 przez sektor wytwarzania energii elektrycznej w ramach projektów CDM i JI; Piotr Szczepaniak – Determinanty rentownoĂci finansowej przedsiÚbiorstwa (na przykïadzie spóïek akcyjnych z sektorów pozafinansowych w Polsce); Jacek
Uchman – Wybrane uwarunkowania wypïat dywidend w firmach miÚdzynarodowych; Tomasz WiĂniewski – Wycena firmy przed planowanÈ restrukturyzacjÈ za pomocÈ metod opcyjnych; Anna Wolak-Tuzimek – DziaïalnoĂÊ
badawczo-rozwojowa polskich przedsiÚbiorstw; Elĝbieta M. Wroñska –
ZawartoĂÊ informacyjna dywidendy; Joanna Wyrobek – Krytyczna ocena
wybranych bïÚdów analizy finansowej; Sïawomir ZarÚbski – Polityka podatkowa Unii Europejskiej jako element wspomagania M¥P w warunkach
kryzysu ekonomicznego; Dariusz Zarzecki – Formalne aspekty wyceny
przedsiÚbiorstw – zarys problemu; Danuta Zawadzka – Znaczenie poĂrednictwa finansowego przedsiÚbiorstw dla polityki monetarnej.

5. BankowoĂÊ
Tom „BankowoĂÊ”, zredagowany przez KrystynÚ BrzozowskÈ i Stanisïawa
Flejterskiego, podzielony zostaï na cztery czÚĂci: Kryzys finansowy- banki
– regulacje – nadzór; Sektor bankowy – banki komercyjne – banki spóï-
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dzielcze – instytucje parabankowe; PrzedsiÚbiorstwo bankowe – ryzyko –
zarzÈdzanie – wyniki dziaïalnoĂci; Produkty bankowe – instrumenty pïatnicze – oszczÚdnoĂci – kredyty i poĝyczki. Autorzy tekstów (w kolejnoĂci
alfabetycznej) to: Jan L. Bednarczyk – Stopa procentowa jako narzÚdzie
regulacji gospodarki w warunkach gïÚbokiego zaïamania koniunktury; Krystyna Brzozowska – Reperkusje kryzysu finansowego w USA w polskim
systemie bankowym; Katarzyna Chudy, Marek Sobolewski, Kinga StÚpieñ
– Koncepcje funkcjonowania banku a zmiany produktywnoĂci banków gieïdowych w Polsce; Joanna Cichorska – Bankowe papiery wartoĂciowe
w strukturze pasywów banku komercyjnego; Janusz Cichy – Kredyt mieszkaniowy z dopïatÈ w warunkach restrykcyjnej polityki kredytowej banku;
Tomasz Cicirko – Modele miar rentownoĂci kapitaïu w praktyce bankowej;
Iwona D. Czechowska – Ochrona konsumenta rynku usïug bankowych;
Maria DÚbniewska – Kredyt konsumencki na rynku bankowym w opinii
klientów; Wiesïaw DÚbski – Alokacja oszczÚdnoĂci ludnoĂci w Polsce w aktywa finansowe w latach 2003–2008; Leszek Dziawgo – Status instytucji
zaufania publicznego we wspóïczesnej bankowoĂci: pomiÚdzy Partnership
Banking a Killer Banking?; Stanisïaw Flejterski – NeurobankowoĂÊ. Nauki
o finansach w poszukiwaniu nowych paradygmatów; Tamara A. Galbarczyk
– Wybrane aspekty zarzÈdzania pïynnoĂciÈ finansowÈ sektora bankowego
w Polsce; Dariusz Garczyñski – Wykorzystanie modeli dojrzaïoĂci do oceny
systemów zarzÈdzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka – Ryzyko pïynnoĂci w banku komercyjnym,
jego identyfikacja i minimalizowanie, Maria Golec – System gwarantowania depozytów w spóïdzielczych kasach oszczÚdnoĂciowo-kredytowych;
Maria Gorczyñska, Graĝyna Szustak – Relacje kredytowe bank-przedsiÚbiorstwo w dobie kryzysu finansowego; Jerzy Gwizdaïa – Kapitaï ekonomiczny w bankowej grupie kapitaïowej – jego wpïyw na ograniczanie ryzyka; Janina Harasim – Standaryzacja usïug pïatniczych na rynku
europejskim, Robert Huterski – Polityka pieniÚĝna Europejskiego Banku
Centralnego a globalny kryzys finansowy; Maïgorzata Iwanicz-Drozdowska
– Pokusa naduĝycia a kryzys subprime; Anna Iwañczuk – Rozliczenia pieniÚĝne jako obszar konkurencji w sektorze bankowym; Michaï Jurek, Paweï
Marszaïek – Internacjonalizacja systemów bankowych w teorii i praktyce;
Ewa Kania – Porównanie spóïdzielczych grup bankowych w Polsce pod
wzglÚdem stabilnoĂci finansowej banków zrzeszonych; Jacek Karwowski
– Finanse islamskie a kryzys; Michaï Kisiel – Od aukcji do rynków wtórnych – ewolucja internetowych rynków poĝyczek prywatnych; Aneta Kïopocka – Wpïyw kryzysu na zmiany w procesach oszczÚdzania gospodarstw
domowych; Katarzyna Kochaniak – Ocena zróĝnicowania kosztu funduszy
wïasnych banków komercyjnych w Polsce; Jan KoleĂnik – Ograniczenie
swobody przepïywu kapitaïu instytucji kredytowych – unijne i polskie rozwiÈzania prawno-regulacyjne; Anna Korzeniowska – Wybrane problemy
stosowania outsourcingu przez banki; Grzegorz Kotliñski – Outsourcing
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w gospodarce finansowej banków komercyjnych; Ewa Kuliñska-Sadïocha
– Banki a zmiany klimatyczne, Eryk on – DziaïalnoĂÊ kredytowa banków
a zmiany WIG-u; Marta Maciejasz-¥wiÈtkiewicz – Rola banków w niwelowaniu zjawiska wykluczenia finansowego; Anna Matuszyk – Dotychczasowe oraz nowe trendy w metodzie credit scoring; Ryszard Mikoïajczak – StabilnoĂÊ spóïdzielczego sektora bankowego na tle systemu bankowego;
Katarzyna Mikoïajczyk – Fuzje i przejÚcia w sektorze bankowym: szanse
i zagroĝenia; Urszula Mleczko – Wpïyw procesów fuzji i przejÚÊ na poziom
koncentracji w spóïdzielczym sektorze bankowym; Killion Munyama – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w warunkach globalnego kryzysu finansowego; Tomasz Murawski – BankowoĂÊ odpowiedzialna, czyli czy banki
dziaïajÈ w myĂl zasad Corporate Social Responsibility; Agnieszka Ostalecka
– Geneza kryzysu na rynku kredytów subprime; Grzegorz Paluszak – Znaczenie euro w dziaïalnoĂci depozytowej i kredytowej systemów bankowych
nowych pañstw czïonkowskich Unii Europejskiej i kandydujÈcych do Unii
Europejskiej; Dariusz Pauch – Porównanie dziaïalnoĂci funduszy porÚczeñ
kredytowych na przykïadzie Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu PorÚczeñ Kredytowych i Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina; Anna Piechaczek – Rynek sztuki a bank – wyzwania
i moĝliwoĂci wykorzystania wzajemnego potencjaïu; Marcin Potrykus –
Wybrane informacje o rynku kart pïatniczych w Polsce w latach 2003–2008;
Bogusïaw Póïtorak – Analiza potencjaïu polskiego rynku mieszkaniowych
kredytów hipotecznych w latach 2005–2008; Irena Pyka – Regulatory polityki kredytowej w sytuacjach kryzysowych; Anna Rosa – Zmiany na rynku
elektronicznych instrumentów pïatniczych w latach 1998-2008, Robert
Rumiñski – Relationship banking jako element konkurencji miÚdzybankowej; Graĝyna Rytelewska – Kierunki zmian w finansach gospodarstw domowych; Michaï Skopowski – Nadzór bankowy w Unii Europejskiej a systemy raportowania banków; Katarzyna Stieger – Znaczenie obciÈĝeñ
fiskalnych w dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstw bankowych w Polsce i Niemczech;
Emilia Stola – Czynniki determinujÈce poziom rezerw bankowych na naleĝnoĂci nieregularne w bankach komercyjnych; Jan Szambelañczyk – Kapitaï spoïeczny jako determinanta stabilnoĂci systemu bankowego; Anna
SzelÈgowska – Kredytowanie polskiego mieszkalnictwa w dobie Ăwiatowego kryzysu finansowego; Beata ¥wiecka – Przyczyny niewypïacalnoĂci
gospodarstw domowych. UjÚcie teoretyczne; Ewa Tokaj – Przyczyny i zapobieganie kryzysom finansowym na przykïadzie polskiego sektora bankowego; Dariusz Wawrzyniak -Ekonomiczne aspekty zarzÈdzania ryzykiem
informatycznym w bankowoĂci – wybrane zagadnienia; Jerzy WÚcïawski
– Franchising w strategiach banków komercyjnych; Artur WiÚznowski –
Cele banków centralnych w Ăwietle obecnego kryzysu – rewizja zaïoĝeñ;
Graĝyna Woěniewska – Wzorcowe ukïady nierównoĂci w ocenie dziaïalnoĂci banków spóïdzielczych; Robert Zajkowski – Sprzedaĝ wiÈzana produktów 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 regulacje ostroĝnoĂciowe w bankowoĂci; Marian ¿ukowski, Helena ¿ukowska
– ZarzÈdzanie sytuacjÈ kryzysowÈ w systemie finansowym.

6. Ubezpieczenia
W tomie zredagowanym przez Waldemara Tarczyñskiego i Dariusza Zarzeckiego zamieszczono prace nastÚpujÈcych Autorów (w kolejnoĂci alfabetycznej): Graĝyna Ancyparowicz – Polskie zakïady ubezpieczeñ we wczesnej fazie
globalnego kryzysu finansowego; Teresa H. Bednarczyk – Globalny kryzys
finansowy a polski rynek ubezpieczeñ; Anna Bera – Oczekiwania sektora
mikro i maïych przedsiÚbiorstw wobec ubezpieczycieli; Anna DoĂ – Przesïanki
wykorzystania ubezpieczenia w zarzÈdzaniu ryzykiem ekologicznym przedsiÚbiorstw; Elĝbieta Hajduga – Perspektywy rozwoju dziaïalnoĂci reasekuracyjnej w Polsce; Anna JÚdrzychowska – Rating ubezpieczeniowy a wybrane
metody oceny zakïadów ubezpieczeñ; Patrycja Kowalczyk – Zabezpieczanie
ryzyk zwiÈzanych z inwestowaniem w nieruchomoĂci za pomocÈ ubezpieczenia; Anna Kufel-Siemiñska – PoĂrednictwo w sprzedaĝy usïug ubezpieczeniowych; Marzanna Lament – Polityka rachunkowoĂci zakïadu ubezpieczeñ
a jego wypïacalnoĂÊ; Jacek Lisowski – Oddziaïywanie kryzysu finansowego
na rynek ubezpieczeniowy; Piotr Majewski – Prewencja przestÚpczoĂci ubezpieczeniowej, najnowsze rozwiÈzania polskie i europejskie; Monika Maïecka – ¥wiadomoĂÊ ubezpieczeniowa a popyt na ubezpieczeniowe produkty
emerytalne; Renata Pajewska-KwaĂny – Rynek ubezpieczeñ zdrowotnych
w Polsce; Aneta Staszel – Przyczynek do oceny konkurencyjnoĂci ubezpieczenia na ĝycie z funduszem kapitaïowym; Adam ¥liwiñski – DziaïalnoĂÊ
ubezpieczeniowa w Ăwietle zmian czynników spoïeczno-demograficznych;
Monika Wieczorek-Kosmala – Oferta rynkowa ubezpieczycieli w ksztaïtowaniu ĂwiadomoĂci ubezpieczeniowej przedsiÚbiorstw; Kinga Wierzchowska
– Ryzyko dïugowiecznoĂci w ubezpieczeniach na ĝycie; Stanisïaw Wieteska
– Ubezpieczenia infrastruktury krytycznej. Przypadek sieci elektroenergetycznych.

7. Rynki finansowe
W tomie zredagowanym przez Waldemara Tarczyñskiego i Dariusza Zarzeckiego, podzielonym na piÚÊ czÚĂci (WartoĂÊ spóïek a opïacalnoĂÊ inwestowania na rynku finansowym; Instytucje rynku finansowego; Zachowania
inwestorów a teorie rynku kapitaïowego; ZarzÈdzanie ryzykiem i narzÚdzia
rynku finansowego; Alternatywne rynki papierów wartoĂciowych) zamiesz-
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czono prace nastÚpujÈcych Autorów (w kolejnoĂci alfabetycznej): Jacek Adamek – Konwencjonalne a islamskie podmioty mikrofinansowe – studium
porównawcze; Sïawomir Antkiewicz – Obligacje strukturyzowane w Europie
w pierwszym etapie kryzysu finansowego; Waldemar Aspadarec – NewConnect; Urszula Banaszczak-Soroka – System rekompensat elementem
bezpieczeñstwa rynku kapitaïowego; Krzysztof Biernacki – Drugostronna
korekta cen transferowych podmiotów powiÈzanych; Joanna Bïach – Rola
relacji inwestorskich w publicznej emisji akcji; Sïawomir I. Bukowski –
PoĂrednictwo finansowe a rynki finansowe w gospodarce opartej na wiedzy; Michaï Buszko – Produkty CDO (collateralized debt obligations) na
Ăwiatowym rynku finansowym; Leszek Czapiewski – Wyniki wybranych
funduszy inwestycyjnych w czasie hossy i w dobie kryzysu finansowego
– podejĂcie wielokryterialne; Dawid Dawidowicz – Korelacje miÚdzy miarami wyników funduszy inwestycyjnych akcyjnych; Zbigniew Dobosiewicz
– Teorie rynku kapitaïowego a praktyka; Danuta Dziawgo – Credit rating
wobec kryzysu na rynku finansowym; Boĝena FrÈczek – SkïonnoĂci behawioralne inwestorów na rynkach kapitaïowych w czasie kryzysu; Piotr GiruÊ
– Opcja towarowa jako instrument zarzÈdzania ryzykiem zmiany ceny na
rynkach rolnych; Elĝbieta Gruszczyñska-Broĝbar – Funkcjonowanie GPW
w Warszawie w Ăwietle Ăwiatowego kryzysu finansowego; Agnieszka Huterska – Papiery wartoĂciowe oparte na dïugu – collateralized debt obligation
(CDO) – definicja, rodzaje i zasady funkcjonowania; Bogna Janik – Wielowymiarowa analiza porównawcza (WAP) domów maklerskich w Polsce; Marcin
Kalinowski – BÈble spekulacyjne w Ăwietle paradygmatu efektywnoĂci informacyjnej rynków akcji na przykïadzie rynku polskiego; Stanisïaw Kaszuba
– PrzejĂcie z NewConnect na rynek gïówny Gieïdy Papierów WartoĂciowych
w Warszawie; Teresa Kondrakiewicz – Tendencje zmian strukturalnych
na rynku funduszy inwestycyjnych w warunkach kryzysu; Dominika Kordela – Alternatywne rynki papierów wartoĂciowych w Europie – geneza,
systematyka i rozwój; Dorota M. Krupa – Luksemburskie specjalistyczne
fundusze inwestycyjne; Ilona Kwiecieñ – Ubezpieczenie odpowiedzialnoĂci
cywilnej czïonków wïadz spóïek kapitaïowych – analiza oferty na polskim
rynku; Joanna Liziñska – Wtórne emisje akcji – doĂwiadczenia ostatniego
dwudziestolecia w pespektywie miÚdzynarodowej; Alicja Mikoïajewicz-Woěniak – NewConnect na tle europejskich rynków alternatywnych; Tomasz
Mizioïek – Wpïyw funduszy inwestycyjnych na funkcjonowanie wybranych
instytucji finansowych w Polsce; Tomasz Nieborak – Opcje walutowe jako
forma zabezpieczenia przed ryzykiem?; Beata Owczarczyk – Rozwój faktoringu w Polsce; Dorota Pasiñska – Analiza rozmiarów i efektów emisji
obligacji zamiennych na akcje w spóïkach akcyjnych notowanych na GPW
w Warszawie w latach 2001-2007; Maciej Pawïowski – Produkty strukturyzowane jako alternatywy inwestycyjne w warunkach kryzysu; Aleksandra
Pieloch – Próba identyfikacji motywów nabywania akcji wïasnych na GWP
w Warszawie S.A.; Maïgorzata Porada-Rochoñ – Ewolucja rynku funduszy
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Private Equity – ujÚcie miÚdzynarodowe; Izabela Pruchnicka-Grabias – Fundusze hedgingowe inwestujÈce w sektor energetyczny – analiza porównawcza wyników w okresie hossy i bessy; Justyna Rycharska – Agencje credit
ratingowe – dziaïalnoĂÊ i regulacje prawne w obliczu „kryzysu zaufania”;
Ewelina Sokoïowska – Perspektywy rozwoju rynku produktów strukturyzowanych w Polsce; Hanna Szalewska – Instrumenty pochodne rynku
nieruchomoĂci – istota i znaczenie; Krzysztof Szlachciñski – RacjonalnoĂÊ
zachowañ inwestorów na GPW w Warszawie – wyniki finansowe spóïek
a dynamika inwestowania w akcje; Andrzej Szopa – Ksztaïtowanie profilu
ryzyka w kombinacjach opcyjnych; Marek Szturo – Charakterystyka rynku
zarzÈdzania aktywami finansowymi w Australii – doĂwiadczenia w budowaniu konkurencyjnej struktury rynkowej; Joanna ¥widerska – Fundusz
funduszy na rynku venture capital w Izraelu i w Polsce – analiza porównawcza; Waldemar Tarczyñski – Dywersyfikacja ryzyka pionowa i pozioma
– koncepcja ograniczania ryzyka inwestycji na rynku kapitaïowym; Rafaï
Tuzimek, Bartosz Krzesiak – Wpïyw operacji wykupu akcji wïasnych na
wartoĂÊ spóïek notowanych na Gieïdzie Papierów WartoĂciowych w Warszawie; Ewa Widz – Rynek derywatów na Gieïdzie Papierów WartoĂciowych
w Warszawie w dobie kryzysu finansowego; Mirosïaw Wypych – Gieïdowe spóïki dywidendowe; Anita ZakrÚt – Analiza opïacalnoĂci inwestowania w nieruchomoĂci na rynkach zagranicznych; Marcelina Zapotoczna
– Inwestycje mieszkaniowe budowane na sprzedaĝ – ryzyko inwestowania
w warunkach zmieniajÈcej siÚ koniunktury.

Zakoñczenie
Nauka finansów (nauki o finansach) jest wĂród nauk ekonomicznych dyscyplinÈ szczególnÈ: z pewnego punktu widzenia najbardziej interesujÈcÈ,
najwaĝniejszÈ, a zarazem najtrudniejszÈ. Chociaĝ do roli „królowej” nauk
nieprzypadkowo aspirujÈ filozofia, matematyka czy fizyka, to wïaĂnie ekonomia – nie tylko zdaniem ekonomistów – jako najbardziej Ăcisïa wĂród
nauk nieĂcisïych jest „królowÈ” wĂród nauk spoïecznych, zaĂ nauka finansów – nie tylko przez finansistów – uwaĝana jest za „królowÈ” wĂród nauk
ekonomicznych. Na podstawie przeglÈdu prac zamieszczonych w piÚciu
tomach wydanych w zwiÈzku z KonferencjÈ Katedr Finansów (Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego nr 546–550, Ekonomiczne Problemy Usïug nr 36–40) moĝna zaryzykowaÊ stwierdzenie, ĝe praktycznie
wszyscy Autorzy sprostali wspóïczesnym wyzwaniom „ery zawirowañ”,
prezentujÈc oryginalne, nowatorskie teksty – niekiedy z koniecznoĂci przyczynki – dotyczÈce poszczególnych czÚĂci skïadowych nauki finansów. W tym
kontekĂcie konferencjÚ moĝna z peïnym przekonaniem uznaÊ za waĝne
wydarzenie o znaczeniu intelektualnym, a takĝe praktycznym. Nie sposób
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byïoby nie doceniaÊ roli konferencji dla integracji Ărodowiska polskich
finansistów z kilkunastu oĂrodków akademickich: Biaïystok, Gdañsk, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, ódě, Olsztyn, Poznañ, Radom,
Rzeszów, Szczecin, Toruñ, Warszawa, Wrocïaw, Zielona Góra. Moĝna wyraziÊ nadziejÚ, a nawet przekonanie, ĝe dobrÈ kontynuacjÈ dyskursu prowadzonego w Szczecinie bÚdzie kolejna Konferencja Katedr Finansów, organizowana w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2010 roku przez Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu: „O nowy paradygmat finansów”. Prof. Jackowi
Mizerce, prorektorowi UEP, przewodniczÈcemu Komitetu Organizacyjnego
Konferencji oraz kilkunastu poznañskim Profesorom – czïonkom Komitetu wypada przekazaÊ nastÚpujÈce przesïanie consule praeteritum, praesens
rege, cerne futurum.

