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ABSTRAKTY ZN 69  

 

Anna Korzeniowska 

Ograniczanie ryzyka stosowania outsourcingu w działalności bankowej 

Autorka przeanalizowała specyficzne kategorie ryzyka bankowego związane z coraz 

powszechniejszym zastosowaniem outsourcingu we współczesnych bankach. W publikacji 

wskazano na kierunki niezbędnych działań w procesie zarządzania ryzykiem związanym z 

wykorzystaniem outsourcingu w sektorze bankowym kierując się wytycznymi 

międzynarodowych instytucji finansowych, zaleceniami organów nadzoru oraz 

obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi.  

 

Joanna Koralun - Bereźnicka  

Ocena możliwości wykorzystania wybranych funkcji dyskryminacji w analizie polskich 

spółek giełdowych 

Celem opracowania jest próba dokonania oceny porównawczej trzech różnych funkcji 

dyskryminacji służących do klasyfikacji przedsiębiorstw pod względem ich kondycji 

finansowej. Analizą objęte zostały: wybrana funkcja wczesnego ostrzegania oraz model 

Altmana w dwóch jego wariantach: podstawowym i zmodyfikowanym. Badanie 

przeprowadzone zostało w oparciu o dane finansowe niefinansowych 232 spółek notowanych 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2004 r. Przeprowadzona procedura 

badawcza ujawnia znaczące różnice w ocenach uzyskanych przez spółki w zależności od 

zastosowanego modelu, zwłaszcza w przypadku ostatniej wymienionej funkcji 

dyskryminującej – zmodyfikowanego modelu Altmana. 

 

Piotr Miller, Artur Śliczniak 

Wykorzystanie metody FMEA zorientowanej na koszty w doskonaleniu działań 

operacyjnych przedsiębiorstwa 

 Celem badań opisanych w opracowaniu było podjęcie próby opracowania i zastosowania 

w praktyce metody FMEA zorientowanej na koszty. Dominujące elementy kosztów 

uwzględnione w analizie FMEA to koszty jakości, w szczególności koszty strat 

wewnętrznych i zewnętrznych. Opracowaną metodę wykorzystano do analizy procesów 

wytwarzania podzespołów elektronicznych i racjonalizacji kosztów procesowych. Uzyskane 

wyniki pozwalają przypuszczać, że opracowana metoda może być wykorzystywana w pro-

efektywnościowym doskonaleniu działań operacyjnych w przedsiębiorstwie. 
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Krzysztof Borowski 

Zastosowanie fraktalnej, adaptacyjnej średniej ruchomej w analizie technicznej 

(FRAMA) 

 W opracowaniu została przedstawiona konstrukcja i zastosowanie na rynku kapitałowym 

średniej ruchomej opartej na wymiarze fraktalnym akcjogramu. Zdaniem Autora rozwój 

technik obliczeniowych i renesans średnich ruchomych we współczesnej analizie technicznej 

owocuje powstawaniem średnich ruchowych wykorzystujących nowe pomysły i koncepcje 

obliczeniowe.  

 

Ewa Miętkiewska  

Zastosowanie i wycena wybranych jednoczynnikowych opcji egzotycznych  

 Celem opracowania jest scharakteryzowanie najważniejszych rodzajów 

jednoczynnikowych opcji egzotycznych, pokazanie złożoności wyceny, zaprezentowanie 

możliwości ich zastosowania w praktyce oraz wykazanie, iż są one instrumentami, które 

mogą być znacznie lepiej dopasowane do zmieniających się warunków rynkowych oraz 

potrzeb inwestorów niż opcje klasyczne. Pierwsza część opracowania zawiera prezentacje 

wzorów pozwalających wycenić zaprezentowane instrumenty, które są poprzedzone analizą 

profilów wypłaty dla inwestora w dniu wygaśnięcia opcji. Część druga zawiera opis 

możliwości zastosowania opisywanych derywatów oraz korzyści związane z ich 

zastosowaniem przez inwestorów.  

 

Lucyna Witek 

Wykorzystanie merchandisingu w sterowaniu wyborami konsumentów 

Autorka określa znaczenie merchandisingu, jako ważnego narzędzia wpływu na decyzje 

nabywców poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne punktu sprzedaży, 

eksponowanie towarów czy sterowanie ruchem nabywców. Jako cel tej koncepcji zarządzania 

procesem sprzedaży Autorka przyjęła tworzenie trwałych i dwustronnych relacji między 

producentem i jego markowymi produktami a partnerami handlowymi i konsumentami, 

wykluczając manipulację klientem w celu maksymalnego zwiększenia sprzedaży.  
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Piotr S. Jakubowski 

Kredytowe kontrakty zamiany – konstrukcja, zastosowanie oraz metody wyceny 

W opracowaniu w sposób kompleksowy zaprezentowano miejsce kredytowych 

kontraktów zamiany w ogólnym rynku kredytowych instrumentów pochodnych, a także ich 

konstrukcję finansową oraz metody wyceny. Przedstawione zostały ponadto możliwości 

zastosowania kredytowych kontraktów zamiany przez instytucje bankowe wraz z 

korzyściami, jakie stwarza ich wykorzystanie w procesach zarządzania szeroko rozumianym 

ryzykiem kredytowym. 

 

Agnieszka Lodowska 

Controlling – kompleksowy system nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych 

W opracowaniu dokonano analizy uwarunkowań zastosowania controllingu do 

zarządzania realizacją projektów inwestycyjnych. Według Autorki powodzenie stosowania tej 

koncepcji w praktyce gospodarczej wynika z faktu, iż proces controllingu umożliwia 

kompleksowy nadzór nad wdrażaniem przedsięwzięć inwestycyjnych.  

 

Celina Grabowska, Anna Piwowarska, Katarzyna Waksmundzka 

Bancassurance jako uzupełnienie bankowości hipotecznej 

 W opracowaniu autorstwa C. Grabowskiej, A. Piwowarskiej, K. Waksmudzkiej 

(członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Bankowości”) zaprezentowano wybrane 

produkty typu bancassurance w tej sferze działalności bankowej. Według Autorów publikacji 

oferowanie przez bank ubezpieczeń do kredytów hipotecznych wynika z dwóch przesłanek, tj. 

dążenia banku do zabezpieczenia się przed ryzykiem nie spłacenia zobowiązania 

kredytowego oraz poprawy jego pozycji konkurencyjnej w zakresie kredytów hipotecznych 

poprzez pozyskanie szerszego grona klientów. 

 

Arkadiusz Orzechowski 

Anomalia styczniowa jako przejaw nieefektywności rynku kapitałowego 

 Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości skutecznego 

inwestowania środków na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wyłącznym 

wykorzystaniem efektu stycznia. W pierwszej części opisane są przyczyny występowania 

anomalii polegającej na ponadprzeciętnym wzroście notowań w miesiącach rozpoczynających 

poszczególne lata kalendarzowe. Następnie omawiana jest forma nieprawidłowości 

cenowych, która została przedstawiona z perspektywy funkcjonowania dojrzałych rynków 
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kapitałowych. W części końcowej zaprezentowane są rezultaty badań empirycznych oraz 

sformułowane są wnioski odnośnie szans systematycznego uzyskiwania korzyści 

przewyższających poziom średni. Na podstawie uzyskanych wyników formułowany jest 

pogląd dotyczący braku umiarkowanej efektywności polskiego rynku kapitałowego. 

 

Małgorzata Nowecka 

Handel elektroniczny jako nowa forma sprzedaży w gospodarce XXI wieku 

 W opracowaniu dokonano analizy handlu elektronicznego ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na sytuację w Polsce oraz zaprezentowano podstawowe definicje związane z e–

commerce. Główne problemy badawcze dotyczyły identyfikacji stanu e–handlu w Polsce, 

postaw internautów wobec tej nowej formy sprzedaży oraz ogólnej struktury polskich 

użytkowników on – line. Zaprezentowane wyniki badań pozwoliły również na identyfikację 

wad oraz zalet handlu elektronicznego w kontekście przedsiębiorców, jak i klientów 

indywidualnych. 

 

Tomasz Depa 

Wybrane modele oceny efektywności szkoleń 

 Autor porusza kwestię wartości dodanej tworzonej w wyniku realizacji programów 

szkoleniowych. W opracowaniu przedstawiono następujące modele służące ewaluacji 

programów szkoleniowych: model D.L. Kirkpatricka, J.J. Phillipsa, A.C. Hamblina, C-I-P-O, 

system Ewaluacji Programów Szkoleniowych, badanie Mystery Shopper oraz Indywidualne 

Plany Działania. Scharakteryuzowane modele cechuje zróżnicowane podejście do kwestii 

pomiaru efektywności, dzięki czemu, po uwzględnieniu w/w czynników, stanowią one 

doskonały punkt wyjścia w projektowaniu zindywidualizowanych procesów oceny 

efektywności programów szkoleniowych.  

 


