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Program kszta cenia ekonomistów na studiach wy szych, w szczególno ci na 
kierunku finanse i rachunkowo  oraz na kierunkach pokrewnych, zawiera kurs 
z bankowo ci, na którym studenci realizuj  wiele efektów kszta cenia zwi zanych 
z identyfikacj  i analiz  roli instytucji kredytowych w gospodarce, charakterystyk  
us ug finansowych oferowanych przez te podmioty oraz prezentacj  podstaw zarz -
dzania bankami. Na rynku wydawniczym jest wiele podr czników akademickich 
z obszaru bankowo ci opisuj cych powy sze zagadnienia, z ró n  jako ci  i stop-
niem szczegó owo ci. Podr cznik autorstwa Marii Magdaleny Golec jest tu ciekaw  
alternatyw , któr  warto uwzgl dni  poszukuj c materia ów do pracy dydaktycznej. 

Autorka, przygotowuj c publikacj , postawi a sobie za cel charakterystyk  
i analiz  us ug bankowych z punktu widzenia ich funkcjonalno ci oraz skutków 
ekonomicznych dla korzystaj cego. Nadto za zasadne uzna a przedstawienie kon-
tekstu systemowego funkcjonowania banków, co mia o by  punktem wyj cia do pre-
zentacji us ug bankowych. Taki cel prze o y  si  na struktur  podr cznika, który 
z o ony jest z sze ciu rozdzia ów. 

W rozdziale pierwszym, zatytu owanym Instytucje systemu bankowego, Autorka 
definiuje podstawowe poj cia zwi zane z systemem bankowym i bankami, charak-
teryzuje pokrótce systemy bankowe i rodzaje banków. Istotn  cz  tego rozdzia-
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u stanowi materia  po wi cony bankowi centralnemu i polityce pieni nej oraz 
sieci stabilno ci finansowej. W rozdziale tym pokrótce scharakteryzowano inne 
instytucje systemu bankowego w Polsce. Ze wzgl du na to, e w tytule instytucje 
bankowe wyeksponowane s  z tak  sam  si , co us ugi bankowe, Autorka mog a 
sobie pozwoli  na wi ksz  szczegó owo  opracowuj c tre ci tego rozdzia u. Mimo 
bardzo syntetycznego przedstawienia najistotniejszych kwestii, rozdzia  prezentuje 
podstawy instytucjonalno-prawne niezb dne do zrozumienia istoty us ug banko-
wych i ogranicze  w ich oferowaniu. 

Drugi rozdzia : Wprowadzenie do us ug bankowych, stanowi – zgodnie z za-
powiedzi  w tytule – wprowadzenie do g ównej cz ci podr cznika. Zawiera on 
przede wszystkim podzia  us ug bankowych wed ug kilku kryteriów. Na marginesie 
analizy czynno ci bankowych i standardowej klasyfikacji us ug, Autorka wspomina 
o sprzeda y produktów finansowych przez instytucje finansowe. Jest to jedyny 
fragment ksi ki, który nawi zuje do marketingu w dzia alno ci banków, dlatego 
móg by zosta  nieco poszerzony, bez odchodzenia od g ównego w tku rozwa a . 

Kolejne rozdzia y to przewodniki akademickie po ró nych rodzajach us ug 
bankowych. Autorka rozdziela charakterystyk  rachunków bankowych (rozdzia  
trzeci) i depozytów (rozdzia  czwarty). Cz  po wi cona rachunkom bankowym 
obejmuje przede wszystkim definicje i klasyfikacje wynikaj ce z aktów prawnych, 
analiz  funkcji rachunków oraz analiz  obrotów na rachunkach. Rozdzia  po wi -
cony depozytom jest umiejscowiony silniej w kontek cie rynkowym ni  w prawnym. 
Autorka przedstawia podstawowe rodzaje depozytów bankowych oferowane przez 
banki pod ró nymi nazwami handlowymi. Nieco mniej miejsca po wi ca natomiast 
niestandardowym ofertom depozytowym prezentuj c tylko lokat  inwestycyjn . 
Istotn  cz  tego rozdzia u stanowi analiza dochodu deponenta, przeprowadzona 
z uwzgl dnieniem ró nych sposobów oceny op acalno ci depozytów: poprzez pro-
cent prosty i sk adany, roczn  efektywn  stop  procentow , stop  netto i wreszcie 
– stop  realn . Rozdzia  czwarty ko czy charakterystyka polskiego systemu gwa-
rantowania depozytów, ze szczególnym uwzgl dnieniem roli Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. 

Piaty rozdzia  podr cznika – Us ugi p atnicze – opisuje istot  i formy rozlicze  
pieni nych, warunki oferowania us ug p atniczych oraz systemy p atno ci. Cha-
rakterystyka systemów p atno ci uzupe nia do  sk pe informacje na temat izb 
rozliczeniowych przedstawione w rozdziale pierwszym. Ostatnia cz  rozdzia u 
pi tego po wi cona jest poszczególnym instrumentom p atniczym. 

Us ugi kredytowe banków opisane s  w ostatnim rozdziale podr cznika. Au-
torka przedstawia je rozpoczynaj c od definicji, przechodz c do analizy kosztów 
kredytu i charakterystyki regulacji chroni cych gospodarstwo domowe na rynku 
kredytowym oraz opisu ryzyka kredytowego, by sko czy  rozdzia  prezentacj  
pozakredytowych form finansowania. Podobnie jak w rozdziale po wi conym de-
pozytom, w tej cz ci pracy nie brakuje przyk adów z wyliczeniami, którymi zo-
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brazowano g ówne w tki. Czytelnicy ksi ki b d  mieli okazje prze wiczy  m.in. 
sporz dzanie tabeli amortyzacji kredytu czy naliczanie rocznej rzeczywistej stopy 
oprocentowania. 

Taki uk ad ksi ki, odzwierciedlaj cy jego tytu  i zamierzania Autorki, kryje 
w sobie kilka zalet. Po pierwsze, Autorka we wst pie jasno deklaruje ch  opra-
cowania podr cznika akademickiego. I zamiar ten realizuje. Publikacja nie udaje 
monografii naukowej. Zwi zane z tym zalety s  oczywiste: przejrzysty uk ad tre ci, 
niewiele w tków spoza g ównego nurtu rozwa a  w kolejnych cz ciach podr czni-
ka, atwa nawigacja po ksi ce dzi ki indeksowi i has ach na marginesach. Po dru-
gie, struktura ksi ki oferuje oczywisty podzia  zagadnie  na jednostki dydaktycz-
ne – zazwyczaj w ramach podrozdzia ów, co u atwia planowanie zaj . Po trzecie, 
j zyk pracy dostosowany jest do potencjalnego odbiorcy. Nowe poj cia, niezb dne do 
opanowania materia u, s  precyzyjnie definiowane i indeksowane. Ca o  napisana 
jest w sposób jednolity pod wzgl dem j zykowym. Po czwarte, walorem ksi ki 
jako podr cznika jest bogata ilustracja rozwa a  schematami i tabelami, która, 
podobnie jak spójno  j zykowa, u atwia lektur  i nauk  z wykorzystaniem ksi ki. 

Niezwykle istotn  zalet  z punktu widzenia wykorzystania podr cznika w dy-
daktyce – wart  odr bnego akapitu – jest zestaw wicze  z rozwi zaniami przygo-
towany przez Autork . wiczenia te maj  ró n  form : od prostych testów, poprzez 
zadania rachunkowe dotycz ce przychodów z depozytów i kosztów kredytów, do za-
da , które przez sposób sformu owania przypominaj  ciekawe analizy przypadków 
(porównania ró nych opcji lokat bankowych, zadania na rzeczywist  roczn  stop  
oprocentowania, tabele amortyzacji kredytów i przyk ady z obrotem weksli w go-
spodarce). W za cznikach zaprezentowano nawet schemat wykorzystania arkusza 
kalkulacyjnego Excel do oblicze  RRSO. Zadania te nadaj  si  do wykorzystania 
na zaj ciach, w formie prac domowych czy do pracy w asnej studentów. wiczenia 
pozostaj  w bezpo rednim zwi zku z tre ci  podr cznika. W ka dym z rozdzia ów 
Autorka tak e stara si , tam gdzie tylko jest to mo liwe, skonstruowa  przyk ad ra-
chunkowy. Przygotowany zestaw przyk adów i zada  nawi zuje do efektów kszta -
cenia, które studenci powinni zrealizowa  na przedmiocie matematyka finansowa. 
Autorka zapewne lubi matematyk , bo praca z jej podr cznikiem nie ogranicza 
zaj  z bankowo ci do wyk adu. 

Warto wspomnie , e Autorce uda o si  zachowa  proporcje mi dzy podr czni-
kiem a skryptem. Cz  przekazuj ca wiedz  jest w Instytucjach i us ugach ban-
kowych rozbudowana, nie ogranicza si  do definicji czy wypunktowania najwa -
niejszych kwestii. Jak ju  wspomniano, uzupe niaj  j  przyk ady. Zadania do pracy 
samodzielnej umieszczone po rozdzia ach nie dominuj  w podr czniku, chocia  s  
jego istotn  cz ci . 

Wi kszo  podr czników akademickich powstaje w wyniku pracy zespo u au-
torów. Zalet  takiego rozwi zania jest niew tpliwie mo liwo  skorzystania z po-
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g bionej wiedzy, rezultatów pracy nadawczych i do wiadczenia kilku ekspertów 
– autorów poszczególnych rozdzia ów. Niekiedy jednak, w efekcie wspó pracy wielu 
autorów, ka dy z rozdzia ów nacechowany jest inn  specyfik  j zykow  czy stop-
niem szczegó owo ci analizy. Podr cznik autorstwa M.M. Golec jest spójny i jed-
nolity pod wzgl dem j zyka, zakresu analizy i przenikania si  tre ci mi dzy roz-
dzia ami. 

W dobie zmian we wspó czesnych gospodarkach i na rynku finansowym nie ma 
uniwersalnych podr czników z obszaru finansów – poza pozycjami analizuj cymi 
konteksty historyczne. Dlatego ksi ka M.M. Golec te  nie jest uniwersalna. Po 
pierwsze, osadzona jest w polskim kontek cie prawno-instytucjonalnym. Autorka 
wspomina o rozwi zaniach paneuropejskich z oczywistego powodu: roli regulacji 
europejskich w kszta towaniu krajowych systemów finansowych pa stw cz onkow-
skich Unii Europejskiej. Jednak nawi zania do sytuacji i rozwi za  stosowanych 
za granic , cho by w a nie w krajach UE, nie s  cz ste, a wzbogaci yby rozwa ania 
i uwra liwi y potencjalnego czytelnika – studenta – na konieczno  prowadzenia 
analiz komparatystycznych w obszarze finansów. Brakuje tak e bezpo redniego 
nawi zania do konceptu tzw. unii bankowej, np. przy analizie struktury nadzoru 
bankowego, czy opisu systemu gwarancji w Polsce. Po drugie, aktualno  publika-
cji warunkuje stan prawny. Trzeci  cz  materia ów wykorzystanych przy pisaniu 
podr cznika stanowi  w a nie akty prawne ró nej rangi. Dlatego ksi ka b dzie 
musia a by  aktualizowana.

Pewne zastrze enia mo e budzi  decyzja o wy czeniu z zakresu podr cznika 
cz ci obejmuj cej podstawy zarz dzania bankiem czy analiza ryzyka ograniczona 
do ryzyka kredytowego, omówionego niejako przy okazji rozdzia u o kredytowych 
us ugach banków. Zagadnienia te ujmowane s  zazwyczaj w kartach przedmiotu 
bankowo , nawet je li realizuje si  je podczas niewielkiej liczby godzin dydaktycz-
nych w porównaniu do kontekstu instytucjonalnego i us ug bankowych. Co wi cej, 
warto by oby rozszerzy  cz  po wi con  parabankom, szczególnie spó dzielczym 
kasom oszcz dno ciowo-rozliczeniowym, ze wzgl du na zmiany jakie zasz y w ich 
funkcjonowaniu w latach 2012–2014. 

Jak ju  wspomniano, podr cznik osadzony jest w polskich ramach prawnych. 
Dlatego zastrze enie budzi przytaczanie definicji zaczerpni tych bezpo rednio 
z aktów prawnych i brak bezpo redniego odwo ania do ród a, które przydarza si  
Autorce w kilku miejscach. 

Lektura podr cznika prowadzi do jeszcze jednego spostrze enia. Autorka, pi-
sz c Instytucje i us ugi bankowe, narzuci a sobie dyscyplin  prowadz c  do silnej 
koncentracji tre ci na najwa niejszych zagadnieniach zwi zanych z wybranymi 
aspektami bankowo ci. Takie podej cie – jak ju  wspomniano – jest z jednej strony 
zalet . U atwia prac  z podr cznikiem jego czytelnikowi. Z drugiej jednak strony, 
nieco szersza analiza, cho by wspomniane uzupe nienie podr cznika przyk adami 
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zaczerpni tymi z innych systemów bankowych czy cz stsze przytaczanie danych 
rynkowych, usun oby wra enie surowo ci w przekazie tre ci. Autorka postawi a 
na wzbogacenie ksi ki licznymi zadaniami i przyk adami wykorzystuj cymi bez-
po rednio zaprezentowane tre ci, zapominaj c momentami o potrzebie zaintere-
sowania czytelnika tekstem.

Autor ka dego podr cznika staje przed kilkoma wyborami, w tym zwi zanym 
z zakresem przedmiotowym i podmiotowym analizy oraz sposobem ilustracji mate-
ria u teoretycznego czy prawnego. Maria Magdalena Golec, przyst puj c do pracy 
nad Instytucjami i us ugami bankowymi, dokona a tych wyborów, a efekt jej pracy 
wskazuje na konsekwentn  ich realizacj . Tym samym, nawet czuj c drobny nie-
dosyt zwi zany z zawarto ci  ksi ki, nale y podkre li  raz jeszcze jej zalety jako 
podr cznika akademickiego. Publikacja pomy lana jako podr cznik do bankowo ci 
i przedmiotów pokrewnych mo e z powodzeniem funkcj  t  pe ni . 


