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MIędzynarodowa KonferenCja nauKowa

warszawa, 17–18 listopada 2015

dzień I (17 listopada 2015)

9.30–9.40 –  otwarcie konferencji – dr andrzej zawistowski (Instytut  
Pamięci narodowej / szkoła Główna Handlowa w warszawie)

9.40–10.15 –  wykład wprowadzający: Bezpieczeństwo za cenę ubóstwa. 
socjalistyczny system finansowy – prof. dr hab. wojciech 
Morawski (szkoła Główna Handlowa w warszawie)

10.15–11.45 –  sesja I: reformy monetarne 
  Prowadzenie:  dr jerzy Łazor (szkoła Główna Handlowa 

w warszawie)

• prof. dr hab. robert jastrzębski (uniwersytet warszawski) 
– reformy walutowe po 1945 r. ustawodawstwo państwa 
polskiego

• dr hab. Cecylia leszczyńska (uniwersytet warszawski) –  
Polityka kursowo-dewizowa w Polsce w latach 1945–1952

• dr Łukasz dwilewicz, prof. janusz Kaliński (szkoła Głów-
na Handlowa w warszawie) – system rubla transferowego 
a działalność rwPG

11.45–12.15 – przerwa kawowa

12.15–14.15 – sesja II: Kontekst międzynarodowy 
   Prowadzenie: dr Łukasz dwilewicz (szkoła Główna Handlowa 

w warszawie)



• prof. aleksandar Životić (Belgrade university) – stabilność 
finansowa w sytuacji blokady gospodarczej. Przypadek jugo-
sławii, 1948–1951

• prof. jan toporowski (school of oriental and african studies, 
university of london) – Michał Kalecki a polityka monetarna

• prof. dr hab. jacek tebinka (uniwersytet Gdański) – Brytyj-
skie pożyczki dla Polski. od Gierka do jaruzelskiego

• dr Paul Maddrell (loughborough university) – szpiedzy za-
chodu w gospodarce niemieckiej republiki demokratycznej

14.15–15.15 – przerwa

15.15–16.45 – sesja III: upadek 
  Prowadzenie:  prof. anita j. Prażmowska (london school 

of economics and Political science) 

• dr dariusz Grala (Instytut Kliometrii i Badań nad trans-
formacją, Poznań) – refinansowanie zobowiązań kredyto-
wych w warunkach niewypłacalności państwa na przykła-
dzie Prl w 1981 r. fiasko planu redukcji zadłużenia Polski 
komunistycznej w  świetle uwarunkowań zewnętrznych  
i wewnętrznych

• prof. Mark Kramer (Harvard university, davis Center for 
russian and eurasian studies) – rosja, upadek radziec-
kiej bankowości i systemu finansowego oraz rozpad zsrr

• dr Przemysław Czechanowski (Instytut Kliometrii i Badań 
nad transformacją, Poznań) – Konsensus waszyngtoń-
ski w  sektorze bankowym a regres systemu gospodarek 
centralnie planowanych. analiza porównawcza trans-
formacji sektora bankowego w szwecji i Polsce w latach 
1986–1996

dzień II (18 listopada 2015 r.)

9.30–11.30 – sesja IV: Bankowość w Polsce
   Prowadzenie: prof. janusz Kaliński (szkoła Główna Handlo-

wa w warszawie)



• dr Małgorzata frysztak (uniwersytet Kardynała stefana  
wyszyńskiego w warszawie) – system bankowy w Polsce 
w latach 1945–1990 w świetle źródeł prawa

• dr hab. Mirosław Kłusek (uniwersytet rolniczy im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie) – rola i zadania Banku rolnego w kre-
dytowaniu rolnictwa w Polsce w latach 1950–1975

• dr Mirosław sikora (Instytut Pamięci narodowej, Katowice) 
– reakcja służby Bezpieczeństwa Msw na reformy systemu 
bankowego Prl w latach osiemdziesiątych XX w.

• dr Mieczysław Kopeć (Instytut Geopolityki, Częstochowa) – 
działalność przedsiębiorstw w świetle dokumentów finanso-
wych narodowego Banku Polskiego oddziału II Miejskiego 
w zielonej Górze w latach 1951–1964

11.30–11.45 – przerwa kawowa

11.45–13.15 – sesja V: Kontekst krajowy 
  Prowadzenie:  dr andrzej zawistowski (Instytut Pamięci 

narodowej / szkoła Główna Handlowa 
w warszawie)

• dr Mariusz w. Majewski (uniwersytet Pedagogiczny im. Ken 
w Krakowie) – droga donikąd. narodowa Pożyczka rozwoju 
sił Polski 1951–1953

• dr tomasz osiński (Instytut Pamięci narodowej, lublin) 
– „twój wkład dla zapewnienia pomyślności i zwiększe-
nia siły naszej ojczyzny”. Kampania propagandowa zwią-
zana z  subskrypcją narodowej Pożyczki rozwoju sił Pol-
ski w 1951 r.

• dr renata Knyspel-Kopeć (Instytut Geopolityki, Częstocho-
wa) – funkcjonowanie Inspektoratu Kontrolno-rewizyjnego 
przy Prezydium wojewódzkiej rady narodowej w zielonej 
Górze w latach 1953–1982

13.15–13.30 –  zakończenie i podsumowanie obrad – dr Łukasz dwilewicz 
(szkoła Główna Handlowa w warszawie)  
i dr jerzy Łazor (szkoła Główna Handlowa w warszawie)


