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PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Leokadia Oręziak

RECENZJA KSIĄŻKI WIESŁAWA SZCZĘSNEGO
„FINANSE I ZARZĄDZANIE”∗

Omawiana tu książka charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym 

i stanowi bardzo wartościową część dorobku naukowego dr hab. Wiesława Szczę-

snego. Układ i struktura pracy zostały dobrze dostosowane do potrzeb kształcenia 

studentów na studiach menedżerskich w zakresie finansów i zarządzania finansami.

Struktura pracy została tak skonstruowana, by na tle ogólnych zjawisk i mecha-

nizmów finansowych można było zaprezentować konkretne zjawiska i problemy

dotyczące praktyki gospodarczej.

Pojawienie się tej książki należy powitać z uznaniem, gdyż wnosi ona do pol-

skiej literatury ekonomicznej umiejętne połączenie kwestii teoretycznych, z głów-

nymi zagadnieniami dotyczącymi kształtowania w praktyce, finansów na szczeblu

makro-oraz mikroekonomicznym.

∗ Wiesław Szczęsny; Finanse i zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Me-
nedżerskiej, Warszawa 2006. 
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W pierwszej jej części pt. „Finanse gospodarki narodowej” przedstawione zo-

stały ogólne zjawiska finansowe w gospodarce, a na ich tle rynki finansowe oraz

system finansowy. Spójną całość, poświęconą zasadniczo polityce gospodarczej,

finansom publicznym oraz podatkom, stanowią rozdziały IV-VII. Wszystkie roz-

działy w części pierwszej pracy dają bardzo dobry obraz roli, jaką w gospodarce 

pełnią finanse.

Część druga pracy, zatytułowana „Finanse przedsiębiorstwa”, stanowi kom-

pleksową prezentację najważniejszych aspektów finansowych działalności gospo-

darczej. Punktem wyjścia w tej prezentacji jest charakterystyka działalności gospo-

darczej jako źródła pomnażania kapitału. Następnie podjęte zostały takie kluczowe 

dla gospodarki finansowej przedsiębiorstw zagadnienia, jak ewidencja zdarzeń go-

spodarczych, źródła finansowania działalności oraz zasady i czynniki ich wyboru, 

a także problematyka rentowności działalności gospodarczej. Taki układ prezentacji 

tych zagadnień jest jak najbardziej użyteczny dla zrozumienia istoty i zasad za-

rządzania finansami w przedsiębiorstwie. Pozwala on czytelnikowi zrozumieć naj-

ważniejsze wyzwania i potencjalne problemy, jakie z tym zarządzaniem się wiążą. 

W rozdziale scharakteryzowano także wiele praktycznych instrumentów zarzą-

dzania finansami przedsiębiorstwa oraz wskazano najważniejsze uwarunkowania

korzystania z nich. Treści zawarte w drugiej części książki dają zatem czytelniko-

wi pełen obraz celów, zadań oraz środków, jakie zostały dotychczas wypracowane 

w nauce o finansach przedsiębiorstwa oraz, jakie wynikają z praktyki.

Część trzecia pracy pt. „Budżetowanie kapitałowe” poświęcona została najważ-

niejszym aspektom finansowania inwestycji. Zaprezentowane zostały tu te wszyst-

kie czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji in-

westycyjnych, poczynając od wyboru rodzaju projektów inwestycyjnych, oceny ich 

rentowności oraz źródeł finansowania, aż do ryzyka związanego z decyzjami inwe-

stycyjnymi i najważniejszych wyzwań związanych z ich praktyczną realizacją.

Książka jest napisana w sposób jasny i przejrzysty, językiem zrozumiałym dla 

szerokiego grona czytelników. Jednocześnie prezentowane w książce wywody cha-

rakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym. To umiejętne połączenie wy-

sokiej jakości przedstawianych treści z ich dostępną, łatwą do zrozumienia formą, 

jest wynikiem wieloletnich doświadczeń naukowych i dydaktycznych Autora. De-

cyduje ono o dużej przydatności książki w procesie kształcenia na wyższych uczel-

niach ekonomicznych, a także innych uczelniach.

Strona graficzna pracy została dobrze dostosowana do potrzeb dydaktycznych.

Liczne tabele i rysunki mają istotną wartość poglądową i stanowią potrzebne uzu-

pełnienie tekstu, a w efekcie ułatwiają studiowanie poszczególnych zagadnień. 

Temu celowi służą też różne przykłady liczbowe, dobrze ilustrujące istotę omawia-
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nych problemów i dające także możliwość ukształtowania pewnych umiejętności 

praktycznych.

Warto podkreślić, że w książce uwzględniono najważniejszy dorobek światowej 

literatury ekonomicznej w odniesieniu do omawianych kwestii. Zaleta pracy jest 

też odwołanie się do aktualnej polskiej literatury przedmiotu, a także do danych 

z praktyki gospodarczej.

Recenzowana praca zasługuje na szerokie jej rozpowszechnienie. Może ona być 

przydatna jako podręcznik do nauki finansów oraz zarządzania finansami w szko-

łach wyższych. Jest też użytecznym źródłem wiedzy dla wszystkich osób zaintere-

sowanych zagadnieniami ogólnymi i praktycznymi bieżącej polityki gospodarczej, 

w tym fiskalnej, a także najważniejszymi kwestiami zarządzania finansami przed-

siębiorstw i realizacją projektów inwestycyjnych.
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