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ABSTRAKTY ZN 74 

Mariusz Zygierewicz 

Jednolity nadzór bankowy w Europie 

Przedmiotem opracowania jest określenie działań podejmowanych w Unii Europejskiej w 

zakresie postulowanych kierunków zmian w organizacji nadzoru bankowego w kontekście 

transgranicznej działalności banków. W tym celu Autor prezentuje koncepcję nadzoru 

wiodącego oraz jednolitego nadzoru bankowego przestawiając korzyści i wady obydwu 

rozwiązań z perspektywy polskiego sektora bankowego. 

 

Mariusz Zygierewicz 

Wyzwania stojące przed bankami spółdzielczymi w świetle ich aktualnych wyników 

ekonomicznych. 

W opracowaniu poddano analizie zagadnienia uwarunkowań rozwoju sektora banków 

spółdzielczych w Polsce prezentując zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na wyniki 

działalności banków spółdzielczych. Autor stawia tezę, iż dalsze funkcjonowanie banków 

spółdzielczych w oparciu o dotychczasową strategię rozwoju będzie prowadzić do stopniowej 

marginalizacji znaczenia tych instytucji na polskim rynku finansowym. 

 

Jerzy Nowakowski, Krzysztof Borowski 

Giełda papierów wartościowych w Mongolii 

 W publikacji zaprezentowano dane dotyczące zasad funkcjonowania giełdy papierów 

wartościowych w Ułan Bator – Mongolian Stock Exchange. Przeprowadzana charakterystyka 

służy do określenia możliwych scenariuszy rozwoju rynku kapitałowego w Mongolii na wzór 

innych rynków wschodzących (ang. emerging markets).  

 

Krzysztof Borowski 

Wybrane systemy transakcyjne wykorzystywane przez inwestorów jednosesyjnych. 

W publikacji przedstawiono podstawowe techniki stosowane przez inwestorów 

jednosesyjnych na giełdzie papierów wartościowych, tj. metoda strzału stochastycznego, 

metoda wykorzystania sygnałów kupna lub sprzedaży generowanych przez oscylator 

stochastyczny w ciągu pierwszych 30 minut notowań, metoda luk otwarcia, oscylator do 

inwestowania jednosesyjnego O/C, system następujących po sobie cen zamknięcia.  

 

Maciej Mindur 

Korupcja a rola państwa w rozwoju gospodarczym 
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W publikacji przestawiono uwarunkowania zjawiska korupcji w skali międzynarodowej 

ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa w kreowaniu rozwoju gospodarczego. Autor 

wskazuje, iż osłabienie znaczenia organów państwach bez wytyczenia i realizowania 

koncepcji rozwojowych może przynieść bardzo niekorzystne rezultaty makroekonomiczne.  

 

Agnieszka Cenkier 

Krótkie refleksje związane z wejściem w życie przepisów wykonawczych do ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym 

 W publikacji zaprezentowano stan rozwoju projektów partnerstwa publiczno-prywatnego 

w kontekście rozpoczęcia obowiązywania przepisów wykonawczych do ustawy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym z lipca 2005 roku. Autorka wskazuje na główne problemy związane z 

wdrożeniem nowych przepisów prawnych w świetle aktualnych uwarunkowań 

instytucjonalno-ekonomicznych.  

 

Hoang Tien Nguyen, Bolesław Kuc 

Systemowy charakter zmian procesów wdrażania rozwiązań informatycznych klasy ERP 

  W publikacji przedstawiono problematykę wdrażania systemów klasy ERP w 

przedsiębiorstwie, wskazując na złożoność budowy systemów takiej klasy. Autorzy dokonali 

także analizy wielowymiarowych i ściśle współzależnych czynników procesu zarządzania 

zmianami w kontekście uwarunkowań systemowych, organizacyjnych i informatycznych. 

 

Yuriy Veremiyenko 

Systemy gwarantowania depozytów, jako elementy sieci bezpieczeństwa finansowego, w 

Polsce i na Ukrainie. 

W publikacji podjęto próbę dokonania instytucjonalnej analizy porównawczej dwóch 

systemów gwarancyjnych w Polsce i na Ukrainie w zakresie zasad ich funkcjonowania, 

sposobu i form udzielania pomocy zagrożonym bankom oraz metod zasilania funduszy 

gwarancyjnych w środki finansowe.  

 

Małgorzata Nowecka 

Bankowość internetowa w Polsce – stan i perspektywy rozwoju 

Autorka prezentuje wyniki własnych badań ankietowych poświęconych popularności 

bankowości internetowej w Polsce. W publikacji zawarto analizę profilu demograficznego 

użytkowników internetowych rachunków bankowych oraz preferencji klientów w zakresie 

funkcjonalności zdalnych metod kontaktu z bankiem. 

 



 3 

Grzegorz Górski 

Transakcje elektroniczne w Polsce na tle zwyczajów płatniczych i rozwoju rynku 

teleinformatycznego. 

W publikacji poruszono problemy zaufania do transakcji elektronicznych jako czynnika 

determinującego rozwój rynku e-commerce oraz dostępności usług elektronicznych. Autor 

przestawia wynik analiz przyzwyczajeń płatniczych konsumentów w Polsce i poziomu ich 

zaufania do elektronicznych środków płatności. 

 

Krzysztof Kaźmierczak 

Logistyczna analiza czasów trwania poszczególnych etapów w procesie obsługi klienta 

W publikacji przedstawiono sposoby skrócenia czasu realizacji zamówień złożonych przez 

klienta traktując te działania jako element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W tym 

celu Autor wskazuje, iż poprzez usprawnienie działań logistycznych następuje zwiększenie 

wartości dodanej tworzonej w procesie sprzedaży.  

 

Ewa Sońta-Drączkowska 

Wpływ zarządzania projektami na tworzenie wartości przedsiębiorstwa 

W publikacji poruszono problematykę wpływu zarządzania projektami na tworzenie 

wartości przedsiębiorstwa. W tym kontekście przedstawiono trzy wybrane modele dojrzałości 

projektowej organizacji, które mogą służyć do pomiaru poziomu rozwoju kompetencji 

zarządzania projektami tj. CMMI, PMMM oraz OPM3. 

 

Maciej Dębski 

Marka obszarów turystycznych jako element rozwoju turystyki w regionie 

W publikacji przedstawiono koncepcję marki turystycznej w oparciu o dualny charakter 

produktu turystycznego, tj. w wymiarze charakterystyki miejsca destynacji oraz zakresu oferty 

pojedynczych usługodawców. Autor zawarł opis konkretnych działań służących wykreowaniu 

marki regionu. 

 

Paweł Łagowski 

Krakowskie Centrum Komunikacyjne – jako przykład złożonego finansowania 

kapitałochłonnych przedsięwzięć inwestycyjnych 

W publikacji zaprezentowano metody finansowania inwestycji infrastrukturalnych w oparciu o 

partnerstwo publiczno-prywatne. Scharakteryzowane przykłady empiryczne posłużyły 

Autorowi do przestawienia potencjalnych kierunków rozwoju partnerstwa publiczno-

prywatnego w Polsce. 


