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We wrześniu 2013 r. rozstrzygnięty został zorganizowany już po raz szósty 
Konkurs o Nagrodę Komitetu Nauk o Finansach za wybitne osiągnięcia naukowe 
w zakresie finansów. 

Jury konkursu wyłaniając laureata spośród zgłoszonych prac bierze pod uwagę 
takie czynniki oceny, jak wkład w rozwój nauki finansów, oryginalność tematyki 
badawczej i metodyki badań, przydatność osiągniętych rezultatów dla praktyki 
gospodarczej. Na Konkurs zgłaszane są prace, które ukazały się w poprzednim 
roku kalendarzowym.

Spośród zgłoszonych na konkurs prac Jury nominowało do nagrody trzy opra-
cowania naukowe:
1) Katarzyna Perez, Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne 

i fundamentalne, Difin, Warszawa 2012.
2) Systemy bankowe krajów G-20, red. naukowa Stanisław Flejterski, Jan 

Krzysztof Solarz, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2012.
3) Wawrzyniec Michalczyk, Ewolucja polityki walutowej w Polsce po roku 1989 

w perspektywie przystąpienia do strefy euro, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
Laureatem Nagrody Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk za 

wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów została dr Katarzyna Perez, która 
jest pracownikiem Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. Wyróżniona praca przedstawia teoretyczne podstawy 
całościowej oceny efektywności funduszy inwestycyjnych. Prezentuje mierniki 
służące do oceny efektywności funduszy i wyniki badań w tym zakresie w odnie-
sieniu do polskiego rynku. Autorka badała również wpływ decyzji zarządzających 
funduszami i ich uczestników na poziom stóp zwrotu.

Nagroda jest corocznie fundowana przez inną instytucję finansową. W roku 
bieżącym był nią Bank Gospodarstwa Krajowego. Uroczyste wręczenie nagrody 
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odbyło się w dniu 18 września 2013 r. w Sopocie, w trakcie dorocznej Konferencji 
Katedr Finansów, w ramach sesji zorganizowanej przez KNoF PAN. Nagrodę wrę-
czyli laureatce Pan Jarosław Bełdowski, Wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa 
Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, przy współudziale prof. Andrzeja 
Gospodarowicza, przewodniczącego Komitetu Nauk o Finansach oraz prof. Jerzego 
Węcławskiego, przewodniczącego Jury Konkursu. 


