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ABSTRAKTY NR 79 

 

Andrzej S. Krysiak  

Adekwatność kapitałowa z tytułu ryzyka operacyjnego przy zastosowaniu metody 

wskaźnika podstawowego 

Autor charakteryzuje konstrukcję metody podstawowego wskaźnika w celu wyznaczenia 

wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego w bankach. W publikacji wskazano na 

uwarunkowania stosowania tej metody w sektorze bankowym oraz  kierunki jej ewentualnej 

modyfikacji dla pełnego szacowania ekspozycji banku z tytułu ryzyka operacyjnego.  

Krzysztof Bobyk 

Bezpieczeństwo systemów informatycznych w bankowości 

W publikacji przestawiono klasyfikacje zagrożeń stabilnego funkcjonowania bankowych 

systemów informatycznych oraz szczególne mechanizmy kontroli bezpieczeństwa w kanałach 

transakcyjnych bankowości elektronicznej. Autor wyraża pogląd iż cele realizowane przez 

banku powinny być koherentne ze strategią rozwoju informatyki. 

Piotr Czapiewski  

Analiza obligacji strukturyzowanej „DB magiczna trójka” 

W publikacji przeanalizowano pierwszą notowaną na polskiej giełdzie obligacji 

strukturyzowanej, której konstrukcja jest oparta na zmianie wartości indeksów giełdowych, 

cen metali, indeksu rynku nieruchomości oraz stóp procentowych. Autor stwierdza, iż 

obligacja charakteryzuje się atrakcyjnością zbliżoną do depozytu bankowego..  

Krzysztof Borowski 

Najnowsze trendy na rynku dzieł sztuki 

W publikacji scharakteryzowano uwarunkowania funkcjonowania rynku dzieł sztuki w 

kontekście stałego wzrostu znaczenia tzw. inwestycji alternatywnych. Autor prezentując 

najnowsze trendy na rynku dzieł sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem zmian popytowo – 

podażowych w Polsce w 2006 r. 

Krzysztof Borowski  

Rynek dzieł sztuki a rynek papierów wartościowych 

Autor przedstawia zakres podobieństw i różnic występujących na rynki akcji i dzieł sztuki. W 

publikacji stwierdzono, iż wykorzystanie zbliżonych mechanizmów funkcjonowania tych 

rynków umożliwia przeniesienie technik i strategii inwestycyjnych oraz uzyskanie 

porównywalnych stóp zwrotu w długim horyzoncie czasu. 

Arkadiusz Babczuk 

Transparentność gospodarki budżetowej, a nierównowaga finansów publicznych 
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Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wpływu transparentności gospodarki 

budżetowej na skalę nierównowagi fiskalnej. Przedstawia ono modele wyjaśniające znaczenie 

stopnia transparentności gospodarki budżetowej dla zachowania deficytu budżetowego oraz 

długu publicznego w na umiarkowanym poziomie. Następnie Autor dokonuje przeglądu 

badań empirycznych oceniających wpływ tego rodzaju uregulowań na wyniki gospodarki 

budżetowej prezentowanych w literaturze światowej 

 

Barbara Rdzanowska 

Ograniczenia dostępu jednostek samorządu terytorialnego do instrumentów dłużnych 

W publikacji podjęto problem monitorowania problemu szybkiego zadłużania się jednostek 

samorządu terytorialnego (JST). Autorka twierdzi iż ograniczanie dostępu do instrumentów 

dłużnych powinny być powiązane z indywidualną sytuacją finansową każdej jednostki. 

Artur Polak  

Towarzystwa budownictwa społecznego jako instrument gminnej polityki 

mieszkaniowej  

Autor analizuje uwarunkowania funkcjonowania i znaczenie towarzystw budownictwa 

społecznego (TBS) w zakresie zaspokajania przez gminy potrzeb mieszkaniowych 

społeczności lokalnej. Autor publikacji uważa, iż gminy mają duże możliwości w zakresie 

wykorzystania TBS dla budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu  

Marzena T. Trojnar 

Wpływ segmentacji klientów zakładów ubezpieczeń na działalność gospodarczą 

Celem publikacji jest analiza znaczenia procesów segmentacji klientów w kontekście 

specyficznych cech rynku ubezpieczeń. Zdaniem Autorki realizacja procesów segmentacji ma 

coraz większe znaczenie dla wykorzystania szans rynkowych w procesie zarządzania 

strategicznego instytucji ubezpieczeniowych 

Katarzyna Bachnik  

Podejście procesowe – sposób na sukces czy nowinka teoretyczna 

W publikacji przedstawiono założenia wykorzystania podejścia procesowego do zarządzania 

przedsiębiorstwem. Autorka uważa że orientacja procesowa ma duże znaczenie na 

kształtowanie się struktury kompetencyjnej oraz kultury organizacyjnej przyczyniając się do 

poprawy konkurencyjności działania przedsiębiorstwa.  

Joanna Dobrzyńska  

Czy Szwecja jest nadal krajem opiekuńczym ? Rys historyczny i analiza sytuacji obecnej 

Celem publikacji jest przedstawienie reform jakie dokonano w szwedzkim modelu „państwa 

opiekuńczego” w wyniku trudności gospodarczych w latach 70. i 80. XX wieku.  Zdaniem 
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Autorki, iż w wyniku podjętych reform wystąpiła w Szwecji reorientacja modelu „państwa 

opiekuńczego” przy zachowaniu jego podstawowych zasad. 

 

 


