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Z YCIA SZKO Y

Bankowo , Finanse, Ubezpieczenia. 
Teoria i Praktyka

W dniach 16–18 wrze nia 2015 r. Instytut Bankowo ci 

Szko y G ównej Handlowej w Warszawie zorganizowa  do-

roczn , ogólnopolsk  Konferencj  Katedr Finansowych pt.: 

„Bankowo , Finanse, Ubezpieczenia. Teoria i Praktyka”.

W konferencji wzi li udzia  zarówno przedstawiciele na-

uki polskiej zajmuj cy si  problematyk  Þ nansow , skupie-

ni wokó  najwa niejszych o rodków naukowych w naszym 

kraju, jak te  reprezentanci wiata biznesu i administracji 

rz dowej. Go mi honorowymi konferencji byli m.in.: prof. 

K. Kalicki – prezes zarz du Deutsche Bank Polska S.A., dr 

I. Sroka – prezes zarz du Krajowego Depozytu Papierów 

Warto ciowych S.A., J. Sztabi ska – redaktor naczelna 

Dziennika Gazety Prawnej, P. Tamborski – prezes zarz du 

Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. oraz 

prof. M. Zaleska – wicedyrektor Instytutu Bankowo ci 

SGH.

Podczas sesji specjalnej pt.: „Reß eksje o nowym wie-

cie Þ nansów” z udzia em go ci honorowych, moderowanej 

przez prof. J. Nowakowskiego – dyrektora Instytutu Ban-

kowo ci SGH tematem przewodnim by y m.in.: aktualno  

konsensusu waszyngto skiego, nierozwi zane problemy 

Þ nansowe wiata i Europy, luzowanie ilo ciowe jako naj-

wi kszy eksperyment w historii bankowo ci centralnej oraz 

jednolity rynek kapita owy jako alternatywa dla Þ nansowa-

nia bankowego.

Uczestnicy sesji specjalnej podj li w swoich wypowie-

dziach kwestie wspó zale no ci pomi dzy ekspozycj  na 

ryzyko a wynikami wspó czesnych instytucji Þ nansowych, 

w szczególno ci banków. Wskazano, e wyst puj ca w sek-

torze bankowym presja maksymalizacji zysku prowadzi do 

spadku transparentno ci czynników ryzyka oraz powa nych 

zaburze  w relacjach banków z klientami, szczególnie in-

dywidualnymi. Podkre lono przy tym, i  konieczna jest 

lepsza ochrona nieprofesjonalnego klienta sektora banko-

wego. Ochrona taka nie mo e jednak ogranicza  si  jedynie 

do tworzenia kolejnych coraz bardziej skomplikowanych 

regulacji, które s  ca kowicie nieczytelne i niezrozumia e 

dla potencjalnego klienta. Konieczne jest zatem nie tylko 

dalsze udoskonalanie prawodawstwa, w tym w zakresie 

przejrzysto ci i rzetelno ci informowania klientów o ryzyku 

towarzysz cemu produktom Þ nansowym, ale tak e szerzenie 

wiedzy ekonomicznej, aby klient bankowy móg  wiadomie 

podejmowa  decyzje Þ nansowe.

 Równie wa ne wnioski i rekomendacje zosta y sformu o-

wane podczas kolejnych sesji plenarnych, w trakcie których 

dyskutowano nad dylematami stabilno ci systemu emerytal-

nego w Polsce, poziomem Þ skalizmu w naszym kraju, czy 

te  barierami rozwoju innowacyjno ci. Dodatkowo podczas 

sesji po wi conej Þ nansom publicznym analizowane by y 

lekcje z „greckiej tragedii” dla Þ nansów publicznych w Pol-

sce. W sesji tej, moderowanej przez K. Bienia – redaktora 

naczelnego serwisu ObserwatorFinansowy.pl, udzia  wzi li 

profesorowie: L. Dziawgo, S. Owsiak, J. Szo no-Koguc oraz 

J. y y ski. Podczas dyskusji podkre lali oni, i  ród a „grec-

kiej tragedii” nie maj  jednoznacznego charakteru, lecz s  

efektem prymatu rachunku politycznego nad ekonomicznym.
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Dope nieniem dyskusji zwi zanej z rynkiem kapita o-

wym oraz Þ nansami publicznymi by a sesja dedykowana 

problemom i wyzwaniom stoj cym przed sektorem ubez-

pieczeniowym, podczas której dyskutowano kwestie ryzyka 

systemowego w tym sektorze oraz ochrony klienta na ryn-

ku ubezpieczeniowym. W sesji tej, z udzia em profesorów: 

T. Czerwi skiej, J. Monkiewicza, W. Su kowskiej, T. Szum-

licza oraz S. Wieteski, jako najpowa niejsze d ugookresowe 

wyzwanie w sektorze ubezpieczeniowym wskazano – obok 

nowego otoczenia regulacyjnego – niskie stopy procento-

we, które redukuj  dochodowo  aktywów i podnosz  ceny 

ubezpiecze .

Z punktu widzenia edukacji ekonomicznej w Polsce bar-

dzo wa na by a kolejna sesja plenarna po wi cona wyzwa-

niom dla dydaktyki w dyscyplinie Þ nanse, podczas której 

zastanawiano si  nad w a ciwymi proporcjami pomi dzy 

teori  i praktyk  w nauczaniu Þ nansów oraz wp ywem sys-

temu bolo skiego na jako  kszta cenia. W opinii uczest-

ników sesji, profesorów: K. Brzozowskiej, J. Harasim, 

K. Jackowicza, M. Marcinkowskiej oraz M. Sierpi skiej, 

ocena wp ywu systemu bolo skiego na rozwój szkolnictwa 

wy szego w Polsce jest jednak niejednoznaczna. Z jednej 

strony, system bolo ski poprzez standaryzacj  programów 

dydaktycznych wspiera mobilno  studentów oraz znacz co 

u atwia umi dzynarodowienie uczelni w Polsce. Z drugiej za  

strony, wprowadzenie trójszczeblowego systemu szkolnic-

twa wy szego spowodowa o dezintegracj  dotychczasowej 

cie ki kszta cenia wy szego, ze szczególnie negatywnymi 

konsekwencjami dla jako ci kszta cenia na drugim i trzecim 

stopniu studiów. 

Oprócz sesji plenarnych odby y si  tak e dwie sesje dodat-

kowe. Pierwsz  z nich by a sesja Komitetu Nauk o Finansach 

PAN, drug  za  sesja pt.: „Wsparcie technologiczne analiz 

ilo ciowych i jako ciowych na potrzeby Þ nansów” przygo-

towana przez SAS Institute. 

Wnioski i rekomendacje, przedstawione podczas sesji 

(ich zbiór znajduje si  na: www.sgh.waw.pl/kkf2015) nie 

by y jedynym efektem konferencji. Artyku y nades ane przez 

uczestników, które przesz y przez sito dwóch recenzji zosta y 

wydane w formie monograÞ i pt.: „W kierunku nowego adu 

wiata Þ nansów” pod redakcj  J. Nowakowskiego oraz jako 

pi  zeszytów specjalnych Kwartalnika KES „Studia i Prace” 

w trzech obszarach tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy  

bankowo ci i z uwagi na bardzo du e zainteresowanie uczest-

ników zosta  podzielony na dwa zeszyty (oba pod redakcj  

M. Zaleskiej): „Sie  bezpiecze stwa i otoczenie banków” 

oraz „Bankowo  komercyjna i spó dzielcza”. Drugim ob-

szarem tematycznym by y Þ nanse, przy czym oddzielnie 

zosta y wydane zeszyty „Finanse publiczne i ubezpieczenia” 

pod redakcj  T. Szumlicza oraz „Finanse przedsi biorstw” 

pod redakcj  M.S. Wiatra. Ostatnim obszarem tematycznym 

by  za  rynek kapita owy, który stanowi  odr bny zeszyt pod 

redakcj  J. Kole nika.

Konferencja cieszy a si  bardzo du ym zainteresowa-

niem zarówno w ród cz onków Komitetu Nauk o Finansach 

PAN, przedstawicieli instytucji Þ nansowych i wiata bizne-

su, reprezentantów mediów, jak te  internautów ledz cych 

konferencj  on-line. SGH by a reprezentowana przez liczne 

grono pracowników naukowych i doktorantów z dziekanem 

Kolegium Ekonomiczno-Spo ecznego prof. J. Osi skim na 

czele.

Jan Kole nik, Emil l zak


