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Mariusz Zygierewicz

Podatek od wartości dodanej w bankowości europejskiej
W opracowaniu przeanalizowano kształt regulacji Unii Europejskiej związanych ze
stosowaniem podatku od wartości dodanej w działalności bankowej. Autor skoncentrował
swoją uwagę na trzech zasadniczych aspektach tego zagadnienia, tj. zakresie usług
zwolnionych z podatku od wartości dodanej, dopuszczalnych metodach dokonywania
odliczeń podatku naliczonego oraz możliwości stosowania wspólnego rozliczenia podatku
przez grupę podatników powiązanych finansowo, kapitałowo i organizacyjnie.

Katarzyna Bachnik
Anna Skowronek-Mielczarek
Syntetyczne porównanie sektora przedsiębiorstw w Polsce i Hiszpanii
W opracowaniu dokonano porównania potencjału i stopnia rozwoju sektora
przedsiębiorstw działających w Hiszpanii i w Polsce w oparciu o wybrane dane statystyczne
pochodzące z Eurostatu oraz GUS. Wskazano przy tym na duże podobieństwa pomiędzy tymi
krajami pod względem liczby funkcjonujących przedsiębiorstw i ich struktury podmiotowej.
Do podstawowych różnic, na korzyść sektora przedsiębiorstw w Hiszpanii, Autorki zaliczyły
takie czynniki jak m.in. dynamika zatrudnienia, miesięczne koszty pracy, wielkość obrotów
oraz poziom rentowności.

Stefan Doroszewicz
Ewa Listopadzka
Rachunek kosztów jakości – podstawowe koncepcje i badania
W opracowaniu przedstawiono dotychczas stosowane metody klasyfikacji kosztów
jakości w przedsiębiorstwie. Podkreślono rolę analizy kosztów jakości jako ważnego
instrumentu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, a w konsekwencji zarządzania
przedsiębiorstwem. Zwrócono uwagę na ograniczone możliwości analizy kosztów jakości
opartej na systematyce wprowadzonej przez ASQ, pomijającej udział pośrednich kosztów
jakości w organizowaniu przesłanek decyzyjnych. Jako remedium wskazano analizę z
wykorzystaniem systematyki kosztów jakości zaproponowanej przez Harringtona. Omówiono
również wyniki badań nad kosztami jakości w przedsiębiorstwach stwierdzając, że
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zainteresowanie przedsiębiorstw implementacją rachunku kosztów jakości do systemu
zarządzania organizacją do tej pory jest niewielkie.

Beata Mierzejewska
Open source – nowy model biznesu
W opracowaniu przeanalizowano charakterystyczne cechy działalności organizacji
funkcjonujących w oparciu o model open source w konfrontacji wobec dotychczas
stosowanych koncepcji zarządzania. Autorka określa główne założenia tego innowacyjnego
modelu biznesowego, a także analizuje korzyści, jakie organizacje odnoszą w wyniku
wdrożenia modelu zarządzania open source do praktyki gospodarczej. W opracowaniu
podkreślono także fakt, iż można już obecnie obserwować wykorzystanie pewnych rozwiązań
z obszaru open source w procesach innowacyjnych określanych jako user-driven innovation.

Krzysztof Borowski
Michał Rot
Zarządzanie ryzykiem cen na rynkach energii elektrycznej – instrumenty pochodne na
giełdach energii Nord Pool i European Energy Exchange
Autorzy opracowania podjęli teoretyczne rozważania w zakresie uwarunkowań i form
zastosowań instrumentów pochodnych na giełdach energii elektrycznej. Podkreślono przy
tym możliwość wprowadzenia na rynkach energii elektrycznej wysoce zróżnicowanych
instrumentów pochodnych, analizując równocześnie zasady konstruowania strategii
zabezpieczających przed ryzykiem zmiany cen.

Krzysztof Borowski
Szymon Grabowski,
Analiza zależności między rynkowych przy użyciu sztucznych sieci neuronowychempiryczny przykład neuronowego systemu transakcyjnego na wartości indeksu WIG
W opracowaniu poruszono zagadnienie implementacji sztucznych sieci neuronowych
dla analizy zależności między rynkowych. W opracowaniu Autorzy zaprezentowali
empiryczny model sztucznej sieci neuronowej prognozujący dzienne wartości Warszawskiego
Indeksu Giełdowego w celu weryfikacji hipotezy o możliwości wykorzystania relatywnie
trafnych prognoz uzyskanych za pomocą sztucznych sieci neuronowych do budowy
rentownego systemu transakcyjnego.
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Joanna Matulka,
Kamil Kulczycki,
Tomasz Jacygrad
Analiza i ocena oferty bankowej skierowanej do studentów
Autorzy opracowaniu (członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Klub Inwestora”)
dokonują wszechstronnej analizy oferty banków w Polsce skierowanych do studentów. W
oparciu o bogate dane empiryczne oceniono ofertę bankową pod względem stopnia realizacji
wcześniej zdefiniowanych oczekiwań tego segmentu klientów w zakresie produktów
bankowych i standardów ich świadczenia. Uzyskane wnioski zostały skonfrontowane z
zaprezentowanym w opracowaniu kształtem bankowej obsługi studentów na rozwiniętych
rynkach finansowych, tj. Stanów Zjednoczonych, Wlk. Brytanii i Niemiec.
Monika Burżacka-Majcher
Instrumenty wspierające eksport polskich przedsiębiorstw
Autorka opracowaniu wskazuje, iż pomimo stopniowego ograniczania autonomii polityki
gospodarczej państwa Unii Europejskiej, wciąż jest dostępny szeroki wachlarz narzędzi
aktywizujących działalność eksportową polskich przedsiębiorstw. Narzędzia te zostały
sklasyfikowane w dwóch grupach, tj. finansowe i promocyjno-informacyjne. Jednakże,
zdaniem Autorki, wciąż występuje w Polsce zbyt niski poziom ich skuteczności, co
szczególnie jest widoczne w przypadku instrumentów finansowych.

Sebastian Uzdowski
Outsourcing jako strategia intensyfikacji przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w
erze globalizacji
Jako celem opracowania autor przyjął przedstawienie outsourcingu, jako strategii
intensyfikacji przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w erze globalizacji. Ponadto zostały
zaprezentowane potencjalne korzyści, wynikające z implementacji tejże strategii. W
opracowaniu podjęto również próbę wyjaśnienia wpływu outsourcingu jako strategii na
maksymalizację wartości dla akcjonariuszy oraz pośrednio poruszono problematykę
znaczenia wyboru obszarów poddawanych procesowi wyodrębniania. Ponadto wykazano
potencjalne korzyści, jakie mogą osiągnąć przedsiębiorstwa wykorzystujące outsourcing w
praktyce gospodarczej.
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Anna Kolodey
Teorie uzasadniające istnienie sektora nonprofit
Autorka opracowania podejmuje próbę przedstawienia teorii uzasadniających istnienie
sektora non profit jako zbioru instytucji, którego kapitałem jest przede wszystkim wrażliwość
działaczy na problemy społeczne. Przyczyny powstania trzeciego sektora i potrzebę jego
funkcjonowania odniesiono zarówno do teorii ekonomicznych, jak i politycznych. Teorie te
przedstawiają zawodność rynku i państwa w zaspakajaniu potrzeb społecznych. Zarys
prezentowanych w opracowaniu teorii został dokonany na podstawie szerokich studiów
literatury przedmiotu.
Izabela Kuligowska
Ocena projektów rozwoju regionalnego w Anglii
W opracowaniu przedstawiono projekty rozwoju regionalnego Anglii wdrażane
przez dwa kolejne gabinety labourzystowskie od 1997 roku. Pierwsza część artykułu
charakteryzuje fazę decentralizacji funkcjonalnej, czyli powołanie agencji rozwoju
regionalnego. Część druga opisuje fazę decentralizacji politycznej, czyli próbę
ustanowienia wybieralnych zgromadzeń regionalnych. Następnie omówiona zostaje
obecna struktura zarządu na poziomie regionalnym. Autorka podkreśla doraźny charakter
rozwiązań decentralizacyjnych, wynikających z potrzeb funkcjonalnych departamentów
rządowych.
Anna Królik
Wpływ szkoły wyższej na rozwój miasta na przykładzie Akademii Podlaskiej w
Siedlcach
W opracowaniu przedstawiono problematykę roli wyższych uczelni w rozwoju
lokalnym i regionalnym na przykładzie Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Celem
opracowania jest ukazanie znaczenia i wpływu tej uczelni na rozwój miasta, perspektywy
rozwoju oraz korzyści wynikające z jej działalności. W konsekwencji przedstawiono
współczesne mechanizmy rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki opartej na
wiedzy oraz rolę, którą pełnią szkoły wyższe jako szczególne podmioty funkcjonujące w
ramach lokalnych układów instytucjonalnych. Następnie Autorka prezentuje miasto Siedlce
na tle regionu i kraju, a w dalszej części analizuje oddziaływanie Akademii Podlaskiej na
rozwój miasta, które przejawia się w sferach: gospodarczej, naukowej oraz kulturowej. W
świetle przeprowadzonej analizy Autorka uznaje, że Akademia Podlaska w sposób pozytywny
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oddziałuje na rozwój lokalny, kształci i kreuje nowe społeczeństwo oraz jest integralną
częścią miasta i regionu.
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