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na platformę wydawnictwa
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Informacja dla Autorów artykułów

Program konferencji
Banki – wczoraj, dziś, jutro.
Ewolucja sektora bankowego
po 1918 r.
26.09.2018 r.

Zasady przygotowania tekstu do publikacji dostępne są na
http://miscellanea.ujk.edu.pl/. Uprzejmie prosimy o dokładne
przestrzeganie podanych zasad przygotowania tekstu.

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach,
aula II
Kielce, ul. Jagiellońska 109 A
9.30-10.00 – rejestracja uczestników
10.00-10.15 – otwarcie konferencji

Sesja I

Sesja II

Sesja III

Rola systemu bankowego w kształtowaniu polityki
społeczno-gospodarczej państwa i regionu.
Nadzór korporacyjny w systemie bankowym

Innowacje w sektorze bankowym
moderator: dr hab., prof. UJK Andrzej Pawlik

Sektor bankowy w innych krajach. Marketing
bankowy i finansowy. Etyka w bankowości

moderator: dr hab., prof. UJK Andrzej Szplit

12.15-12.30 – dr Wojciech Pietrowski, (Uniwersytet Jana Ko-

10.15-10.30 – dr hab., prof. UJK Piotr Ruczkowski, (Uniwersy-

moderator: dr hab., prof. PCz Robert Kucęba
chanowskiego), Zastosowanie technologii rejestrów rozproszonych

14.15-14.30 – dr Natalia Karpyszyn (Tarnopolski Narodowy Uni-

w sektorze bankowym

wersytet Ekonomiczny, Ukraina), dr Switłana Żukiewicz (Tarno-

tet Jana Kochanowskiego), Etatyzm państwowy w działalności komunalnych kas oszczędności w okresie Drugiej Rzeczypospolitej

polski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Ukraina), Współpraca
12.30-12.45 – mgr Aneta Królik (Urząd Statystyczny w Kielcach),

polsko-ukraińska w sektorze bankowym

dr Agnieszka Piotrowska-Piątek (TNOIK Kielce, Urząd Staty10.30-10.45 – dr hab., prof. UJK Andrzej Pawlik (Uniwersytet

styczny w Kielcach), Korzystanie z bankowości internetowej w Pol-

14.30-14.45 – dr Wiktor Krasa (TNOIK Kielce, Wyższa Szkoła Eko-

Jana Kochanowskiego), mgr Artur Adamczyk (BPS S.A. Warszawa),

sce w świetle danych statystycznych

nomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach), Znaczenie nowych

Ryzyko bankowe w bankowości spółdzielczej na przykładzie BPS S.A.

technologii w procesie komunikowania banków z otoczeniem ryn12.45-13.00 – dr Marcin Szplit (TNOIK Kielce, Uniwersytet Jana

10.45-11.00 – dr Paweł Dziekański (Uniwersytet Jana Kocha-

Kochanowskiego), Organizacje płatnicze typu „Fintech” i ich wpływ

nowskiego), mgr Urszula Karpińska (Bank Spółdzielczy w Kiel-

na funkcjonowanie rynku bankowego w Polsce

cach), Rola banku lokalnego we wsparciu procesu rozwoju woje-

Wykład

w Kielcach

dra Koszarek-Cyra (TNOIK Częstochowa, Politechnika Częstochowska), Ocena usług bankowych w zakresie wsparcia ekoinnowacji w sektorze mikro- i małych przedsiębiorstw

15.00-15.15 – dr Krzysztof Wątorek (Wyższa Szkoła Ekonomii,

mentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego), Sy-

Prawa i Nauk Medycznych), Wybrane obszary zagrożenia przestęp-

tuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie a wyzwania polityki

czością korupcyjną w działalności bankowej

pieniężnej

15.15-15.30 – dr Małgorzata Garstka (Uniwersytet Jana Ko-

13.30-14.15 – przerwa obiadowa
Sesja posterowa

TRANSPORT& LOGISTICS), Stymulowanie rozwoju firm transportu

11.30-11.45 – mgr Cezary Strojny (Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie), Produkty bankowe dla dzieci i młodzieży w bankowej
obsłudze gospodarstw domowych

11.45-12.15 – przerwa kawowa

tingowej banków w Polsce

13.00-13.30 – Jarosław Jakubik (zastępca dyrektora Departa-

11.15-11.30 – dr Łukasz Nowakowski (EMAUS INTERNATIONAL
drogowego przez sektor bankowy

14.45-15.00 – dr Mariusz Woźniakowski (Uniwersytet Łódzki),
Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marke-

wództwa świętokrzyskiego na przykładzie Banku Spółdzielczego

11.00-11.15 – dr hab., prof. PCz Robert Kucęba, mgr Aleksan-

kowym

mgr Wioletta Molenda (TNOIK Kielce, Uniwersytet Łódzki: doktorantka), Determinanty wdrażania outsourcingu w wybranych
usługach bankowych
mgr Aldona Paliwoda (Urząd Statystyczny w Kielcach), Zagadnienia bankowości w zasobach informacyjnych statystyki publicznej

chanowskiego), Bank jako sygnatariusz Kodeksu Zawodowej Etyki
w Rachunkowości
15.30-15.45 – mgr Katarzyna Kiliańska (Politechnika Świętokrzyska), Raportowanie społecznej odpowiedzialności przez banki

15.45 – podsumowanie i zakończenie konferencji

