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Przedmowa
Szanowni Czytelnicy!
Do Państwa rąk oddajemy nową pozycję monograficzną pt. „Rynek usług finansowych: inwestycyjnych, bankowych i ubezpieczeniowych – między teorią a praktyką”
powstałą w ramach projektu o tożsamej nazwie realizowanego wspólnie przez Zakład
Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu Rzeszowskiego1 oraz Stowarzyszenie
Euroregion Karpacki Polska. Projekt miał na celu podniesienie świadomości społecznej
w zakresie edukacji prawnej i ekonomicznej związanej z szeroko pojętym rynkiem usług
finansowych środowiska akademickiego oraz nauczycieli i uczniów szkół średnich.
W ramach projektu odbyła się 17.1.2018 r. V Euroregionalna Konferencja Naukowa
w Rzeszowie, pt. „Rynek usług finansowych: inwestycyjnych, bankowych i ubezpieczeniowych – między teorią a praktyką”, na której wraz z poprzedzającym konferencję w dniu
16.1.2018 r. panelem młodego naukowca przedstawiono ponad 30 prezentacji i referatów
z Polski i zagranicy. Ponadto w ramach projektu w 2017/2018 r. przeprowadzono cykl
8 spotkań, w których wziął udział m.in. prezes UOKiK Marek Niechciał, a także przedstawiciele Inspekcji Handlowej, Rzecznika Finansowego, Ministerstwa Rozwoju, Biura Arbitra
Bankowego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
czy Narodowego Funduszu Zdrowia.
Niniejsza publikacja pozostaje efektem badań części Autorów biorących udział w ww.
projekcie, których opracowań nie można zakwalifikować jako materiały konferencyjne,
lecz jako autonomiczne rozdziały w monografii naukowej.
Układ prezentowanych treści przedstawia się następująco:
Rozdział I. Świadczenie usług finansowych, w szczególności bankowych, a stosowanie przepisów RODO (mgr Karolina Ciołek, doktorantka Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego);
Rozdział II. Charakter przepisów o umowie ubezpieczenia w świetle art. 807 KC, czyli sic transit imago mundi (mec. dr hab. Dariusz Fuchs, adiunkt na WPiA Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Project Group on a Restatement
of European Insurance Contract Law; PEICL);
Rozdział III. Prawo do prywatności a tajemnica bankowa – wybrane zagadnienia
(mec. mgr Grzegorz Gradkowski oraz dr Marta Sagan z Uniwersytetu Rzeszowskiego);
Rozdział IV. Wybrane aspekty bankowości w ujęciu porównawczym, ze szczególnym
uwzględnieniem Banku Słowackiej Kasy Oszczędności (w jez. słowackim: Porovnávacia
analýza vybraných aspektov Bankovníctva s Dôrazom na Slovenskú Sporiteľňu, A.S. – autorem rozdziału jest dr PhDr Róbert Haník, pracownik Banku Słowackiej Kasy Oszczędności);
1 Obecnie Zakład Prawa Gospodarczego Instytutu Nauk Prawnych, Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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Rozdział V. Towarowa Giełda Energii (mgr Marek Krzywonos oraz dr Katarzyna Stanisz-Czupińska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie);
Rozdział VI. Swapy walutowe – korzyści i zagrożenia (mgr Maciej Lew, doktorant
WSPiA Wyższa Szkoła Rzeszowska);
Rozdział VII. Formy finansowania konsorcjum powołanego dla celu obrotu bronią
(mgr Stanisław Ludwikowski, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy
w Rzeszowie);
Rozdział VIII. Prawnoadministracyjne instrumenty antymonopolowe przysługujące komisji nadzoru finansowego w zakresie sektora bankowego. Wybrane zagadnienia
(dr Elżbieta Małecka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi);
Rozdział IX. Charakter prawny umowy o ubezpieczenie morskie w Polsce i Bangladeszu
(mgr Oskar Bróż, Uniwersytet Rzeszowski oraz LL. M. Mamun Bin Alam, Uniwersytet
Aydin w Stambule, Turcja);
Rozdział X. Instrumenty finansowe jako mechanizm preferencyjnego wsparcia przedsiębiorców w ramach funduszy europejskich na lata 2014–2020 (mgr Paulina Miśko, prezes
Karpackiego Centrum Mediacji, mgr Tomasz Miśko, dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu
S.A. Oddział w Tarnobrzegu);
Rozdział XI. Rzecznik Finansowy jako instytucja ADR w sektorze usług finansowych
a Koordynator do spraw negocjacji w sektorze energetycznym. Porównanie instytucji
(mgr Łukasz Mroczyński-Szmaj, Uniwersytet Rzeszowski);
Rozdział XII. Ewolucja prawa regulującego działalność agencji ratingowych w Unii
Europejskiej (dr hab. Jan Olszewski, prof. UR);
Rozdział XIII. Finansowe gwarancje należytej realizacji zamówienia publicznego (mgr
Rajmund Stapiński, Uniwersytet Rzeszowski);
Rozdział XIV. Rozwój branży gier komputerowych jako rodzące się wyzwanie dla
polskiego rynku ubezpieczeń. Wybrane zagadnienia prawne (dr Kamil Szpyt, Krakowska
Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie);
Rozdział XV. System nadzoru i kontroli nad instytucjami finansowymi z perspektywy nauk administracyjnych (dr Małgorzata Szreniawska, rektor Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu i dr hab. Piotr
Szreniawski, prof. UMCS w Lublinie) oraz
Rozdział XVI. Rola ochrony ubezpieczeniowej w procedurze udzielania zamówień publicznych – wybrane problemy (dr Anna Wolak-Danecka, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
w Skoczowie).
Układ prezentowanych treści odzwierciedla własne zainteresowania specjalizacyjno-badawcze ww. Autorów. Dużym walorem monografii jest włączenie się w jej współtworzenie środowisk akademickich z obszaru Polski południowo-wschodniej oraz instytucji
i podmiotów publicznych. Z kolei umiędzynarodowienie współpracy naukowej pozwoliło
na udział w publikacji także autorów zagranicznych.
Niniejsza publikacja jest pierwszą, pilotażową próbą szerszego zainteresowania nauczycieli i uczniów szkół ogólnokształcących i techników wybranymi zagadnieniami dot.
rynku usług finansowych. W przyszłości, jeżeli ww. tematyka znajdzie szersze zainteresowanie wśród adresatów, Autorzy nie wykluczają realizacji nowych projektów publikacyj-
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nych, do których programowego współtworzenia zostaną zaproszone także środowiska
nauczycieli i uczniów szkół średnich.
Na koniec Autorzy pragną złożyć serdeczne podziękowania Panu dr. hab. Władysławowi
Mogilskiemu, prof. UR za wsparcie i osobiste zaangażowanie w realizację całego projektu. Olbrzymia wiedza merytoryczna Pana Profesora, w szczególności w zakresie prawa
ubezpieczeń gospodarczych, w sposób wydatny odbiła się na treści niniejszej publikacji.
Autorzy składają także podziękowania na ręce władz Uniwersytetu Rzeszowskiego,
na czele z JM rektorem prof. dr. hab. Sylwestrem Czopkiem oraz dyrektor Instytutu Nauk
Prawnych dr hab. Elżbietą Feret, prof. UR, za wielką przychylność oraz wsparcie organizacyjne podejmowanych przez Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego działań i akcji
edukacyjnych. Nie byłoby także możliwości realizacji naszego projektu bez partnerskiego
wsparcia Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, a w szczególności zaangażowania
prezesa Józefa Jodłowskiego, a także bezpośredniego współorganizatora wiceprezesa Dawida
Laska oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego na czele z przewodniczącym Sejmiku
Jerzym Borczem, pełniącym także obowiązki prezesa Oddziału Terenowego Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie.
Jako redaktor publikacji składam wszystkim osobom wyżej wymienionym, a także
prelegentom i autorom serdeczne podziękowania, licząc na dalszą owocną współpracę
na polu edukacji ekonomiczno-prawnej.
W imieniu realizujących projekt,
dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
(redaktor naukowy)
Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego
Instytut Nauk Prawnych
Kolegium Nauk Społecznych
Uniwersytetu Rzeszowskiego
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