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Program ksztaïcenia ekonomistów na studiach wyĝszych, w szczególnoĂci na
kierunku finanse ibrachunkowoĂÊ oraz na kierunkach pokrewnych, zawiera kurs
zbbankowoĂci, na którym studenci realizujÈ wiele efektów ksztaïcenia zwiÈzanych
zbidentyfikacjÈ ibanalizÈ roli instytucji kredytowych wbgospodarce, charakterystykÈ
usïug finansowych oferowanych przez te podmioty oraz prezentacjÈ podstaw zarzÈdzania bankami. Na rynku wydawniczym jest wiele podrÚczników akademickich
zbobszaru bankowoĂci opisujÈcych powyĝsze zagadnienia, z róĝnÈ jakoĂciÈ i stopniem szczegóïowoĂci. PodrÚcznik autorstwa Marii Magdaleny Golec jest tu ciekawÈ
alternatywÈ, którÈ warto uwzglÚdniÊ poszukujÈc materiaïów do pracy dydaktycznej.
Autorka, przygotowujÈc publikacjÚ, postawiïa sobie za cel charakterystykÚ
ib analizÚ usïug bankowych zb punktu widzenia ich funkcjonalnoĂci oraz skutków
ekonomicznych dla korzystajÈcego. Nadto za zasadne uznaïa przedstawienie kontekstu systemowego funkcjonowania banków, co miaïo byÊ punktem wyjĂcia do prezentacji usïug bankowych. Taki cel przeïoĝyï siÚ na strukturÚ podrÚcznika, który
zïoĝony jest zbszeĂciu rozdziaïów.
W rozdziale pierwszym, zatytuïowanym Instytucje systemu bankowego, Autorka
definiuje podstawowe pojÚcia zwiÈzane z systemem bankowym ibbankami, charakteryzuje pokrótce systemy bankowe i rodzaje banków. IstotnÈ czÚĂÊ tego rozdzia-
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ïu stanowi materiaï poĂwiÚcony bankowi centralnemu i polityce pieniÚĝnej oraz
sieci stabilnoĂci finansowej. W rozdziale tym pokrótce scharakteryzowano inne
instytucje systemu bankowego w Polsce. Ze wzglÚdu na to, ĝe wbtytule instytucje
bankowe wyeksponowane sÈ z takÈ samÈ siïÈ, co usïugi bankowe, Autorka mogïa
sobie pozwoliÊ na wiÚkszÈ szczegóïowoĂÊ opracowujÈc treĂci tego rozdziaïu. Mimo
bardzo syntetycznego przedstawienia najistotniejszych kwestii, rozdziaï prezentuje
podstawy instytucjonalno-prawne niezbÚdne do zrozumienia istoty usïug bankowych i ograniczeñ w ich oferowaniu.
Drugi rozdziaï: Wprowadzenie do usïug bankowych, stanowi – zgodnie z zapowiedziÈ w tytule – wprowadzenie do gïównej czÚĂci podrÚcznika. Zawiera on
przede wszystkim podziaï usïug bankowych wedïug kilku kryteriów. Na marginesie
analizy czynnoĂci bankowych ibstandardowej klasyfikacji usïug, Autorka wspomina
ob sprzedaĝy produktów finansowych przez instytucje finansowe. Jest to jedyny
fragment ksiÈĝki, który nawiÈzuje do marketingu w dziaïalnoĂci banków, dlatego
mógïby zostaÊ nieco poszerzony, bez odchodzenia od gïównego wÈtku rozwaĝañ.
Kolejne rozdziaïy to przewodniki akademickie po róĝnych rodzajach usïug
bankowych. Autorka rozdziela charakterystykÚ rachunków bankowych (rozdziaï
trzeci) i depozytów (rozdziaï czwarty). CzÚĂÊ poĂwiÚcona rachunkom bankowym
obejmuje przede wszystkim definicje i klasyfikacje wynikajÈce z aktów prawnych,
analizÚ funkcji rachunków oraz analizÚ obrotów na rachunkach. Rozdziaï poĂwiÚcony depozytom jest umiejscowiony silniej wbkontekĂcie rynkowym niĝ wbprawnym.
Autorka przedstawia podstawowe rodzaje depozytów bankowych oferowane przez
banki pod róĝnymi nazwami handlowymi. Nieco mniej miejsca poĂwiÚca natomiast
niestandardowym ofertom depozytowym prezentujÈc tylko lokatÚ inwestycyjnÈ.
IstotnÈ czÚĂÊ tego rozdziaïu stanowi analiza dochodu deponenta, przeprowadzona
z uwzglÚdnieniem róĝnych sposobów oceny opïacalnoĂci depozytów: poprzez procent prosty i skïadany, rocznÈ efektywnÈ stopÚ procentowÈ, stopÚ netto i wreszcie
– stopÚ realnÈ. Rozdziaï czwarty koñczy charakterystyka polskiego systemu gwarantowania depozytów, ze szczególnym uwzglÚdnieniem roli Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego.
Piaty rozdziaï podrÚcznika – Usïugi pïatnicze – opisuje istotÚ i formy rozliczeñ
pieniÚĝnych, warunki oferowania usïug pïatniczych oraz systemy pïatnoĂci. Charakterystyka systemów pïatnoĂci uzupeïnia doĂÊ skÈpe informacje na temat izb
rozliczeniowych przedstawione w rozdziale pierwszym. Ostatnia czÚĂÊ rozdziaïu
piÈtego poĂwiÚcona jest poszczególnym instrumentom pïatniczym.
Usïugi kredytowe banków opisane sÈ w ostatnim rozdziale podrÚcznika. Autorka przedstawia je rozpoczynajÈc od definicji, przechodzÈc do analizy kosztów
kredytu i charakterystyki regulacji chroniÈcych gospodarstwo domowe na rynku
kredytowym oraz opisu ryzyka kredytowego, by skoñczyÊ rozdziaï prezentacjÈ
pozakredytowych form finansowania. Podobnie jak w rozdziale poĂwiÚconym depozytom, w tej czÚĂci pracy nie brakuje przykïadów z wyliczeniami, którymi zo162
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brazowano gïówne wÈtki. Czytelnicy ksiÈĝki bÚdÈ mieli okazje przeÊwiczyÊ m.in.
sporzÈdzanie tabeli amortyzacji kredytu czy naliczanie rocznej rzeczywistej stopy
oprocentowania.
Taki ukïad ksiÈĝki, odzwierciedlajÈcy jego tytuï i zamierzania Autorki, kryje
wbsobie kilka zalet. Po pierwsze, Autorka we wstÚpie jasno deklaruje chÚÊ opracowania podrÚcznika akademickiego. I zamiar ten realizuje. Publikacja nie udaje
monografii naukowej. ZwiÈzane z tym zalety sÈ oczywiste: przejrzysty ukïad treĂci,
niewiele wÈtków spoza gïównego nurtu rozwaĝañ w kolejnych czÚĂciach podrÚcznika, ïatwa nawigacja po ksiÈĝce dziÚki indeksowi i hasïach na marginesach. Po drugie, struktura ksiÈĝki oferuje oczywisty podziaï zagadnieñ na jednostki dydaktyczne – zazwyczaj w ramach podrozdziaïów, co uïatwia planowanie zajÚÊ. Po trzecie,
jÚzyk pracy dostosowany jest do potencjalnego odbiorcy. Nowe pojÚcia, niezbÚdne do
opanowania materiaïu, sÈ precyzyjnie definiowane i indeksowane. CaïoĂÊ napisana
jest w sposób jednolity pod wzglÚdem jÚzykowym. Po czwarte, walorem ksiÈĝki
jako podrÚcznika jest bogata ilustracja rozwaĝañ schematami ib tabelami, która,
podobnie jak spójnoĂÊ jÚzykowa, uïatwia lekturÚ i naukÚ z wykorzystaniem ksiÈĝki.
Niezwykle istotnÈ zaletÈ z punktu widzenia wykorzystania podrÚcznika w dydaktyce – wartÈ odrÚbnego akapitu – jest zestaw Êwiczeñ z rozwiÈzaniami przygotowany przez AutorkÚ. mwiczenia te majÈ róĝnÈ formÚ: od prostych testów, poprzez
zadania rachunkowe dotyczÈce przychodów zbdepozytów ibkosztów kredytów, do zadañ, które przez sposób sformuïowania przypominajÈ ciekawe analizy przypadków
(porównania róĝnych opcji lokat bankowych, zadania na rzeczywistÈ rocznÈ stopÚ
oprocentowania, tabele amortyzacji kredytów i przykïady z obrotem weksli w gospodarce). W zaïÈcznikach zaprezentowano nawet schemat wykorzystania arkusza
kalkulacyjnego Excel do obliczeñ RRSO. Zadania te nadajÈ siÚ do wykorzystania
na zajÚciach, w formie prac domowych czy do pracy wïasnej studentów. mwiczenia
pozostajÈ w bezpoĂrednim zwiÈzku zbtreĂciÈ podrÚcznika. Wbkaĝdym zbrozdziaïów
Autorka takĝe stara siÚ, tam gdzie tylko jest to moĝliwe, skonstruowaÊ przykïad rachunkowy. Przygotowany zestaw przykïadów i zadañ nawiÈzuje do efektów ksztaïcenia, które studenci powinni zrealizowaÊ na przedmiocie matematyka finansowa.
Autorka zapewne lubi matematykÚ, bo praca z jej podrÚcznikiem nie ogranicza
zajÚÊ z bankowoĂci do wykïadu.
Warto wspomnieÊ, ĝe Autorce udaïo siÚ zachowaÊ proporcje miÚdzy podrÚcznikiem a skryptem. CzÚĂÊ przekazujÈca wiedzÚ jest w Instytucjach i usïugach bankowych rozbudowana, nie ogranicza siÚ do definicji czy wypunktowania najwaĝniejszych kwestii. Jak juĝ wspomniano, uzupeïniajÈ jÈ przykïady. Zadania do pracy
samodzielnej umieszczone po rozdziaïach nie dominujÈ w podrÚczniku, chociaĝ sÈ
jego istotnÈ czÚĂciÈ.
WiÚkszoĂÊ podrÚczników akademickich powstaje w wyniku pracy zespoïu autorów. ZaletÈ takiego rozwiÈzania jest niewÈtpliwie moĝliwoĂÊ skorzystania zbpo-
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gïÚbionej wiedzy, rezultatów pracy nadawczych i doĂwiadczenia kilku ekspertów
– autorów poszczególnych rozdziaïów. Niekiedy jednak, w efekcie wspóïpracy wielu
autorów, kaĝdy z rozdziaïów nacechowany jest innÈ specyfikÈ jÚzykowÈ czy stopniem szczegóïowoĂci analizy. PodrÚcznik autorstwa M.M. Golec jest spójny ib jednolity pod wzglÚdem jÚzyka, zakresu analizy i przenikania siÚ treĂci miÚdzy rozdziaïami.
W dobie zmian we wspóïczesnych gospodarkach i na rynku finansowym nie ma
uniwersalnych podrÚczników z obszaru finansów – poza pozycjami analizujÈcymi
konteksty historyczne. Dlatego ksiÈĝka M.M. Golec teĝ nie jest uniwersalna. Po
pierwsze, osadzona jest w polskim kontekĂcie prawno-instytucjonalnym. Autorka
wspomina o rozwiÈzaniach paneuropejskich z oczywistego powodu: roli regulacji
europejskich w ksztaïtowaniu krajowych systemów finansowych pañstw czïonkowskich Unii Europejskiej. Jednak nawiÈzania do sytuacji i rozwiÈzañ stosowanych
za granicÈ, choÊby wïaĂnie wbkrajach UE, nie sÈ czÚste, abwzbogaciïyby rozwaĝania
ibuwraĝliwiïy potencjalnego czytelnika – studenta – na koniecznoĂÊ prowadzenia
analiz komparatystycznych w obszarze finansów. Brakuje takĝe bezpoĂredniego
nawiÈzania do konceptu tzw. unii bankowej, np. przy analizie struktury nadzoru
bankowego, czy opisu systemu gwarancji w Polsce. Po drugie, aktualnoĂÊ publikacji warunkuje stan prawny. TrzeciÈ czÚĂÊ materiaïów wykorzystanych przy pisaniu
podrÚcznika stanowiÈ wïaĂnie akty prawne róĝnej rangi. Dlatego ksiÈĝka bÚdzie
musiaïa byÊ aktualizowana.
Pewne zastrzeĝenia moĝe budziÊ decyzja o wyïÈczeniu z zakresu podrÚcznika
czÚĂci obejmujÈcej podstawy zarzÈdzania bankiem czy analiza ryzyka ograniczona
do ryzyka kredytowego, omówionego niejako przy okazji rozdziaïu o kredytowych
usïugach banków. Zagadnienia te ujmowane sÈ zazwyczaj w kartach przedmiotu
bankowoĂÊ, nawet jeĂli realizuje siÚ je podczas niewielkiej liczby godzin dydaktycznych w porównaniu do kontekstu instytucjonalnego i usïug bankowych. Co wiÚcej,
warto byïoby rozszerzyÊ czÚĂÊ poĂwiÚconÈ parabankom, szczególnie spóïdzielczym
kasom oszczÚdnoĂciowo-rozliczeniowym, ze wzglÚdu na zmiany jakie zaszïy w ich
funkcjonowaniu w latach 2012–2014.
Jak juĝ wspomniano, podrÚcznik osadzony jest w polskich ramach prawnych.
Dlatego zastrzeĝenie budzi przytaczanie definicji zaczerpniÚtych bezpoĂrednio
zbaktów prawnych i brak bezpoĂredniego odwoïania do ěródïa, które przydarza siÚ
Autorce w kilku miejscach.
Lektura podrÚcznika prowadzi do jeszcze jednego spostrzeĝenia. Autorka, piszÈc Instytucje i usïugi bankowe, narzuciïa sobie dyscyplinÚ prowadzÈcÈ do silnej
koncentracji treĂci na najwaĝniejszych zagadnieniach zwiÈzanych z wybranymi
aspektami bankowoĂci. Takie podejĂcie – jak juĝ wspomniano – jestbz jednej strony
zaletÈ. Uïatwia pracÚ z podrÚcznikiem jego czytelnikowi. Zbdrugiej jednak strony,
nieco szersza analiza, choÊby wspomniane uzupeïnienie podrÚcznika przykïadami
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zaczerpniÚtymi z innych systemów bankowych czy czÚstsze przytaczanie danych
rynkowych, usunÚïoby wraĝenie surowoĂci w przekazie treĂci. Autorka postawiïa
na wzbogacenie ksiÈĝki licznymi zadaniami i przykïadami wykorzystujÈcymi bezpoĂrednio zaprezentowane treĂci, zapominajÈc momentami o potrzebie zainteresowania czytelnika tekstem.
Autor kaĝdego podrÚcznika staje przed kilkoma wyborami, w tym zwiÈzanym
zbzakresem przedmiotowym i podmiotowym analizy oraz sposobem ilustracji materiaïu teoretycznego czy prawnego. Maria Magdalena Golec, przystÚpujÈc do pracy
nad Instytucjami i usïugami bankowymi, dokonaïa tych wyborów, a efekt jej pracy
wskazuje na konsekwentnÈ ich realizacjÚ. Tym samym, nawet czujÈc drobny niedosyt zwiÈzany z zawartoĂciÈ ksiÈĝki, naleĝy podkreĂliÊ raz jeszcze jej zalety jako
podrÚcznika akademickiego. Publikacja pomyĂlana jako podrÚcznik do bankowoĂci
ibprzedmiotów pokrewnych moĝe zbpowodzeniem funkcjÚ tÚ peïniÊ.
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