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W trakcie Konferencji Katedr Finansów, organizowanej w bieżącym roku 
przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie (16–18 września 2015 r., Jachran-
ka) ogłoszone zostało rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu o Nagrodę Komitetu 
Nauk o Finansach PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. 
Laureat wyłaniany jest, zgodnie z Regulaminem Konkursu, spośród zgłoszonych 
prac, w oparciu o takie kryteria, jak wkład w rozwój nauki finansów, oryginal-
ność tematyki badawczej i metodyki badań, przydatność osiągniętych rezultatów 
dla praktyki gospodarczej. Na Konkurs zgłaszane są prace, które ukazały się 
w poprzednim roku kalendarzowym. W bieżącym roku do Nagrody nominowane 
były następujące prace:
1. Barbara Będowska-Sójka, Wpływ informacji na ceny instrumentów finanso-

wych. Analiza danych śróddziennych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu, Poznań 2014.

2. Anna Białek-Jaworska, Aneta Dzik, Natalia Nehrebecka, Wpływ polityki mone-
tarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995–2012, 
„Materiały i Studia” nr 304, Instytut Ekonomiczny, NBP, Warszawa 2014.

3. Krzysztof Borowski, Analiza fundamentalna metody wyceny przedsiębiorstwa. 
Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2014.

4. Marcin Fałdziński, Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.

5. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk (wniosek za cykl publikacji):
– Anatomia kryzysów bankowych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014.
– What do we know about the impact government interventions in the ban-

king sector? An assessment of various bailout programs on bank behavior, 
„Journal of Banking and Finance”, vol. 46, p. 246–265, 2014.
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– Transmission of bank liquidity shocks in loan and deposit markets: the 
role of Interbank borrowing and market monitoring, „Journal of Financial 
Stability”, vol. 15, p. 112–126, 2014 (wspólnie z: Franklin Allen, Oskar 
Kowalewski, Gunsel Tumer-Alkan).

 6. Bogna Janik, Inwestycje finansowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju, 
Difin, Warszawa 2014.

 7. Jan Koleśnik, Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne, Difin, 
Warszawa 2014.

 8. Jakub Marszałek, Hybrydowe instrumenty dłużne w finansowaniu przedsię-
biorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

 9. aweł Marszałek, Systemy pieniężne wolnej bankowości. Koncepcje, cechy zasto-
sowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 
2014.

10. Małgorzata Pawłowska, Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki 
empiryczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.

11. Agnieszka Piechocka-Kałużna, Wykorzystanie metody teorii ugruntowanej 
w nauce rachunkowości na przykładzie badań nad prawdą w sprawozdaw-
czości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
Poznań 2014.

12. Andrzej Rzońca, Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej 
zera, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.

13. Paweł Smaga, Rola banku centralnego w zapewnieniu stabilności finansowej, 
CeDeWu, Warszawa 2014.

14. Elżbieta Izabela Szczepankiewicz (wniosek za cykl publikacji):
– Zasady rachunkowości, kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach 

funduszy inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa 2014.
– Zasady rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej w fundu-

szach inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa 2014. 
Decyzją Jury Konkursu w składzie: prof. Leszek Dziawgo, prof. Jan Sobiech 

oraz prof. Jerzy Węcławski, Laureatem Nagrody Komitetu Nauk o Finansach 
Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów 
został w ramach VIII edycji Konkursu Andrzej Rzońca za książkę Kryzys banków 
centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera, opublikowaną przez Wydaw-
nictwo C.H. Beck. Autor jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej Warszawie. 
Wyróżniona praca dotyczy jednego z kluczowych zagadnień współczesnej eko-
nomii – roli banków centralnych w gospodarce rynkowej i sposobu prowadzenia 
przez nie polityki pieniężnej. Książka jest jedną z najpełniejszych w literaturze 
światowej analizą skutków prowadzenia niekonwencjonalnej polityki pieniężnej, 
polegającej na długotrwałym utrzymywaniu stóp procentowych bliskich zera oraz 
kreacji na znaczną skalę pieniądza w celu zakupu papierów wartościowych na 
rynkach finansowych. Wnioski płynące z pracy, zwłaszcza w aspekcie doświadczeń 
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ostatniego kryzysu finansowego, mają istotne znaczenie praktyczne dla formuło-
wania polityki pieniężnej. 

Nagroda jest corocznie fundowana przez inną instytucję finansową. W roku 
bieżącym środki na nagrodę zostały pozyskane poprzez „Projekt realizowany 
z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej”. 


