
Wstęp 

 
W monografii poruszono kluczowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, dotyczące zasad podejmowania skutecznych 

decyzji finansowych. Chodzi zarówno o bieżącą działalność i kreowanie własnej pozycji konkurencyjnej a także o 

realizowanie projektów rozwojowych, stymulowanych przez trafne inwestycje. One bowiem mają fundamentalne wręcz 

znaczenie w kreowaniu głównego celu, którym jest wartość przedsiębiorstwa. Można oczywiście spierać się o sposób 

definiowania tej kategorii, nie ulega jednak wątpliwości, że jest ona głównym wyznacznikiem sukcesu rynkowego. 

Istotną uwagę zwrócono na problemy związane z płynnością finansową, która decyduje o istnieniu jednostki. Warto 

zatem stale analizować przydatność różnorodnych rozwiązań służących ułatwianiu przedsiębiorcy dostępu do środków 

pieniężnych, zarówno z własnych źródeł, jak też w formie kapitału obcego, nie tylko zresztą w postaci tradycyjnego 

kredytu. Wymaga to oczywiście od przedsiębiorcy znajomości instrumentów finansowych służących stymulowaniu 

płynności, ale przede wszystkim własnej aktywności oraz inicjatywy w tym zakresie. Opieranie się bowiem na 

tradycyjnych, utartych rozwiązaniach jest mocno ryzykowne i grozi w konsekwencji utratą kontroli nad sferą finansową 

w przedsiębiorstwie. Celem opracowania jest określenie możliwości stosowania skutecznych rozwiązań służących dobrej 

kondycji jednostki gospodarczej oraz ocena znaczenia instrumentów finansowych dostępnych na rynku. Autorami książki 

są przede wszystkim słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa realizowanych przez 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorzy znakomicie połączyli tu dorobek 

teoretyczny z zakresu finansów przedsiębiorstwa z własnym, bogatym doświadczeniem zawodowym. Monografia 

adresowana jest do szerokiego grona osób pragnących pogłębić wiedzę finansową, a także do studentów kierunków 

ekonomicznych. 
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Opis 

 
Po raz kolejny słuchacze Podyplomowych Studiów Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa podzielili się w monografii 

swoimi doświadczeniami nabytymi w trakcie wykonywania zawodu. Własne, autorskie uwagi powiązali z wiedzą nabytą 

w trakcie zajęć, dzięki czemu powstała pozycja w ramach kontynuowanej od lat interesującej serii. Jest ona znakomitym 

przykładem korzyści, jakie daje uczestniczenie w wykładach prowadzonych w formie studiów podyplomowych 

organizowanych przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
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