
PRACE NAUKOWE 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu 

RESEARCH PAPERS 

of Wroclaw University of Economics 

Nr 330 

Finanse 

na rzecz zröwnowazonego rozwoju 

Gospodarka - etyka - srodowisko 

Redaktorzy naukowi 

Leszek Dziawgo, Leszek Patrzatek 

jT^l Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu 
I *** I Wrocfaw2014 



Spis tresci 

Wstfp 11 

Marcin B^dzieszak: Opiaty za uslugi i dochody wlasne jako zrödlo finanso-
wania wybranych zadan w miastach wojewödzkich w Polsce 13 

Renata Biadacz, Kazimierz Juszczyk: Analiza wykorzystania kolektoröw 
slonecznych do wytworzenia cieplej wody uzytkowej 22 

Joanna Blach, Anna Dos: Zastosowanie modelu DuPonta w kontekscie za-
rz^dzania srodowiskiem w przedsi^biorstwie - mozliwosci wykorzystania 
w praktyce polskich przedsi^biorstw 34 

Iwetta Budzik-Nowodzinska: Efektywnosc ekonomiczna przedsi^wzi^c in-
westycyjnych z zakresu energetyki odnawialnej jako czynnik zröwnowa-
zonego rozwoju 42 

Micha! Buszko: Spoleczna odpowiedzialnosc banköw gieMowych - korzysci 
inwestycyjne z tytulu uczestnictwa w RESPECT Index 52 

Beata Domanska-Szaruga: Konkurencyjnosc banköw spöidzielczych jako 
partnerow lokalnych spoiecznosci 63 

Joanna Dzialo: Instytucje fiskalne a standardy etyczne w polityce fiskalnej.. 72 
Beata Zofia Filipiak: Kierunki i skutki przeksztafceri lokalnej gospodarki od-

padami komunalnymi w swietle zmian ustawowych 80 
Monika Foltyn-Zarychta: Koncepcja zmniejszaj^cej si§ w czasie stopy dys-

konta w ocenie efektywnosci inwestycji publicznych o oddziatywaniach 
dtugoterminowych 89 

Marzena Ganc, Magdalena Mijdra-Sawicka: Wplywy do budzetöw gmin 
przy wprowadzeniu podatku dochodowego w indywidualnych gospodar-
stwach rolnych 99 

Maria Magdalena Golec: Zröwnowazony rozwöj spöWzielni kredytowych 
w Polsce w oparciu o zasad? lokalnosci 108 

Karolina Gwarda: Zrödla finansowania zakupu zero- i niskoemisyjnych 
srodköw transportu publicznego w Polsce 116 

Jerzy Gwizdala: Rola Banku Ochrony Srodowiska SA w Warszawie w finan-
sowaniu inwestycji w obszarze ochrony atmosfery 126 

Agnieszka Huterska, Robert Huterski: Wykorzystanie podatku od nieru-
chomosci dla zröwnowazonego rozwoju miast na przykladzie Torunia .... 135 

Agnieszka Jachowicz: Glöwne trendy w polityce podatkowej w krajach Unii 
Europejskiej w okresie kryzysu 148 

Alicja Janusz: Przeglgd istniej^cych i projektowanych rozwi^zan w zakresie 
funduszy restrukturyzacyjnych sektora finansowego w Unii Europejskiej 157 



6 Spis tresci 

Barbara Karlikowska: Ryzyko srodowiska naturalnego a dzialalnosc przed-
si^biorstw 165 

Magdalena Klopott: Mechanizmy finansowania przyjaznego srodowisku 
demontazu statköw - fundusz recyklingowy 173 

Lidia Klos: Wiedza i swiadomosc ekologiczna studentöw 182 
Adam Kopinski: Taksonomia i zastosowanie metody Hellwiga w ocenie 

efektywnosci funduszy inwestycyjnych 192 
Andrzej Koza: Finansowe instrumenty wsparcia samozatrudnienia osöb nie-

pelnosprawnych w Wielkiej Brytanii i Polsce 205 
Grazyna Lesniewska: Sztuka zröwnowazonego zycia 214 
Agnieszka Lorek: Lokalna polityka energetyczna w zröwnowazonym roz

woju gmin sltjskich 222 
Agnieszka Lukasiewicz-Kaminska: Waluta wirtualna - moda, czy pienigdz 

przyszlosci? 231 
Ireneusz Miciula, Krzysztof Miciula: Energia odnawialna i jej aspekty 

finansowe jako element zröwnowazonego rozwoju Polski 239 
Tomasz Piotr Murawski: Ocena dzialari spolecznej odpowiedzialnosci biz-

nesu - przegl^d wybranych metod 248 
Marta Musial: Dylematy zarz^dzania (inansami osobistymi w kontekscie 

koncepcji solidarnosci mi^dzypokoleniowej 258 
Bogdan Nogalski, Andrzej Kozlowski: Zarzjjdzanie finansami w samorz;j-

dzie gminnym wobec wyzwan nowego zarz^dzania publicznego 266 
Teresa Orzeszko: Miejsce edukacji finansowej spoleczeristwa w strategii 

spolecznej odpowiedzialnosci biznesu krajowych banköw gieldowych 
w Polsce 274 

Agnieszka Parlinska: Wybrane aspekty zadluzania si§ samorz^döw gmin-
nych w Polsce 284 

Andrzej Parzonko: Przewidywalnosc i stabilizacja cen mleka jako czyn-
nik zröwnowazonego rozwoju gospodarstw rolniczych i przedsi^biorstw 
przetwörczych 293 

Monika Pettersen-Sobczyk: Modele biznesowe banköw w kontekscie kon
cepcji zröwnowazonego rozwoju 301 

Dariusz Piotrowski: Wartosci islamu a koncepcja zröwnowazonego rozwoju 308 
Michal Polasik, Anna Piotrowska: Transakcyjne wykluczenie finansowe 

w Polsce w swietle badan empirycznych 316 
Adriana Przybyszewska: Determinanty przedsi^biorczosci kobiet na przy-

kladzie wybranych krajöw 326 
Eleonora Ratowska-Dziobiak: Rozwöj kanalu direct na polskim rynku ubez-

pieczen 336 
Adam Reczuch: Wykluczenie finansowe osöb mlodych w perspektywie zalo-

zenia nowego gospodarstwa domowego 344 



Spis tresci 7 

Robert Skikiewicz: Bariery w dzialalnosci instytucji finansowych na tle 
zmian sytuacji gospodarczej Polski 352 

Beata Skubiak: Wptyw kryzysu finansowego i gospodarczego na rozwöj 
zröwnowazony, ze szczegölnym uwzgl^dnienicm konsekwencji spolecz-
nych 361 

Sylwia Slupik: Proekologiczne Strategie rozwoju przedsi^biorstw wojewödz-
twa sl^skiego 369 

Malgorzata Solarz: Ochrona konsumenta a wykluczenie finansowe stano-
wiqce wynik niewlasciwego zarz^dzania ryzykiem finansowym codzien-
nosci 378 

Anna Spoz: E-faktury - nowinka technologiczna czy upowszechniaj^cy si§ 
sposöb dokumentowania transakcji gospodarczych 387 

Joanna Stawska: Znaczeniepolicy mix dla dzialalnosci inwestycyjnej przed-
si^biorstw w kontekscie zrownowazonego rozwoju 397 

Marek Szturo, Joanna Tomczyk: Rozwöj zröwnowazony miast jako szansa 
dla prywatnych inwestycji na przykladzie aglomeracji azjatyckich 406 

Paulina Szulc-Fischen Proekologiczne inicjatywy klastrowe 414 
Magdalena Siebocka: Fundusze unijne dla zrownowazonego rozwoju - ba

riery w pozyskiwaniu i rozliczaniu na przykladzie gmin wojewödztwa 
lödzkiego 424 

Aneta Tylman: Obszary badan prawno-finansowych zrownowazonego roz
woju - pröba identyfikacji 432 

Piotr Urbanek: Standardy etyczne polityki wynagradzania kadry kierowni-
czej w bankach w okresie kryzysu finansowego - pröba oceny 439 

Tomasz Uryszek: Mi^dzypokolern'owa redystrybucja dlugu publicznego na 
przykladzie krajöw Unii Europejskiej 448 

Julia Anna Wachowska: Rynek kredytöw mieszkaniowych w Polsce - Stu
dium analityczne 458 

Damian Walczak: Solidaryzm spoleczny a uprawnienia emerytalne grup 
uprzy wilej owanych 468 

Marcelina Witjckowska: Inwestorzy instytucjonalni na rynku inwestycji w 
energi^ odnawialnq 477 

Pawel Witkowski: Ryzyko w^glowe - koncepcja i pomiar 486 
Bogdan Wlodarczyk: Tworzenie oferty bankowej z wykorzystaniem banko-

wosci elektronicznej 495 
Justyna Zabawa: Zarz^dzanie kapitalem ludzkim we wspölczesnych ban

kach w kontekscie ich ekologicznej odpowiedzialnosci 503 
Marika Ziemba, Krzysztof Swieszczak: Reklamy bankowe - migd/y mani-

pulacj^ a faktyczn^ potrzeb^ klientöw 511 


