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Z niecierpliwoci¹ i ogromnym zainteresowaniem
siê

ksi¹¿ki

oczekiwa³em
Historia

na

ukazanie

monetarna

Wysi³ki te, po³¹czone z umiejêtnoci¹
przekazywania wiedzy w sposób logiczny
i prosty, a jednoczenie przekonuj¹cy,
powoduj¹,

¿e

dzie³o

spe³nia

równie¿

wszelkie wymogi dydaktyczne i popularyzatorskie. Jest to wiêc studium niezwykle ciekawe, po¿yteczne i wartociowe,
maj¹ce

charakter

ekonomiczno-histo-

ryczny. Obejmuje dzieje polskiego pieni¹dza

od

pocz¹tku

pañstwowoci

do

dnia dzisiejszego.

Polski

Niezale¿nie od wy¿ej sformu³owanej

autorstwa Grzegorza Wójtowicza i Anny

opinii o ksi¹¿ce pragnê omówiæ szerzej

Wójtowicz. Wynika³o to przede wszystkim

jej treæ. Na tak¹ prezentacjê ksi¹¿ka

z dwóch powodów. Po pierwsze, by³em

zas³uguje z kilku powodów.

wiadkiem tworzenia siê tego niezwykle

Po pierwsze, w naszej historiografii

ambitnego, odpowiedzialnego i po¿ytecz-

prace powiêcone gospodarce i funkcjo-

nego zamiaru publikacyjnego. Po drugie,

nowaniu pieni¹dza nale¿¹ do rzadkoci.

ciekawy by³em, jak Autorzy poradz¹ sobie

Historia monetarna Polski poprawia rela-

z realizacj¹ podjêtego zadania, wa¿nego

cje miêdzy typowymi opracowaniami hi-

zarówno dla teorii, jak i praktyki zwi¹za-

storycznymi a tekstami o tematyce histo-

nej z funkcjonowaniem pieni¹dza.

ryczno-ekonomicznej.

Teraz, po przeczytaniu ksi¹¿ki, która

Po drugie, dotychczas dzieje narodo-

pojawi³a siê na rynku ksiêgarskim w po³o-

wego pieni¹dza by³y g³ównie przedmio-

wie listopada 2003 r., mogê stwierdziæ, ¿e

tem zainteresowañ numizmatyków. W hi-

efekt wysi³ku badawczego G. Wójtowicza

storii gospodarczej zagadnienia mone-

i A. Wójtowicz jest imponuj¹cy.

tarne

Po³¹czenie pasji i konsekwencji Autorów

w

d¹¿eniu

symbolicznie.

Nieco

zaprezentowania

inflacji i deflacji w okresie Drugiej Rze-

polskiej historii monetarnej z zaanga¿o-

czypospolitej, marginalizacji pieni¹dza

waniem Biblioteki Bankowca wydawnic-

w gospodarce socjalistycznej oraz polity-

twa Twigger w szybkim dostarczeniu czy-

ce

telnikom

niezwykle

transformacji polskiej gospodarki. Lite-

pozytywny rezultat w postaci pierwszej

ratura zachodnia, a zw³aszcza anglosas-

w polskim pimiennictwie

ekonomicz-

ka, dostarcza ju¿ wielu opisów dziejów

no-finansowym pozycji tak kompleksowo

narodowego pieni¹dza. W naszych wa-

i wszechstronnie ukazuj¹cej polsk¹ dro-

runkach poznanie historii pieni¹dza nie

gê do wspó³czesnego pieni¹dza i nasz

by³o ³atwe. Wymaga³o bowiem siêgniêcia

wk³ad w historiê rozwoju stosunków pie-

nie po jedn¹ ksi¹¿kê, ale bardzo wiele

niê¿nych w Europie.

opracowañ, czêsto trudno dostêpnych.

tego

do

traktowano

wiêcej uwagi powiêcano jedynie hiper-

dzie³a

da³o

pieniê¿nej

w

najnowszym

okresie

Uzyskanie tak pomylnego efektu wy-

Po trzecie, ksi¹¿ka ukazuje siê w dob-

maga³o od Autorów niezwykle rzetelnych

rym momencie. Jak dowodz¹ Autorzy,

badañ historycznych oraz zdecydowanej

w Polsce prawie zawsze mielimy pie-

woli pokonania wielu barier o charakte-

ni¹dz o europejskich korzeniach. Tak by-

rze metodologicznym i merytorycznym.

³o z monetami pierwszych Piastów, które
pochodzi³y od denarów Karola Wielkiego. Grosz, który dominowa³ w XIV i XV

* Recenzja ukaza³a siê w nr. 1 z 2004
Banku i Kredytu.
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w., przywêdrowa³ z W³och. Z³oty dukat,
popularny od XIV do XVIII w., by³ tak¿e
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wytworem w³oskich republik miejskich.

Reforma

groszowa,

któr¹

przyniós³

Talar, pochodz¹cy z krajów niemieckich,

wiek XIV, nast¹pi³a w Polsce w dobie

od XVI stulecia by³ wa¿n¹ monet¹ rów-

jednoczenia pañstwa po rozbiciu dzielni-

nie¿ w Rzeczypospolitej. Wed³ug wzorów

cowym. W tym okresie mia³y miejsce za-

zachodnich powsta³ pierwszy polski pie-

biegi monetarne Kazimierza Wielkiego,

ni¹dz papierowy, który zosta³ wyemito-

który realizowa³ zasadê jeden w³adca,

wany w czasie insurekcji kociuszkow-

jedno prawo, jedna moneta. Ciekawe, ¿e

skiej. Banki centralne Szwecji i Anglii

w okresie groszowym w obiegu w Polsce

by³y traktowane jako przyk³ady dla Ban-

by³y grosze czeskie, gdy¿ przy niedostat-

ku Polskiego utworzonego na pocz¹tku

ku w³asnego srebra emitowano jedynie

XIX w. W okresie miêdzywojennym Pol-

polskie pó³grosze. Wa¿nym wydarzeniem

ska by³a cz³onkiem z³otego bloku i bro-

by³y narodziny z³otego polskiego w koñcu

ni³a sta³oci kursów walut europejskich

XV wieku. Zaczyna³ on sw¹ karierê mo-

zwi¹zanych ze z³otem. Obecnie zmierza-

netarn¹ jako równowartoæ 30 srebrnych

my w kierunku zast¹pienia z³otego przez

groszy i by³ równy z³otemu dukatowi,

euro w nieodleg³ej przysz³oci. W ten

a potem srebrnemu talarowi. Dzia³o siê

sposób omawiana ksi¹¿ka podkrela eu-

to w czasach Miko³aja Kopernika, który

ropejski charakter polskiego pieni¹dza

 obserwuj¹c ówczesn¹ rzeczywistoæ

na krótko przed wejciem do Unii Euro-

monetarn¹  sformu³owa³ prawo obiegu

pejskiej.

pieniê¿nego.

Jednoczenie

ukazuje

siê

ona

tu¿

przed osiemdziesi¹t¹ rocznic¹ reformy
W³adys³awa Grabskiego, przeprowadzonej w 1924 r., w wyniku której do obiegu
wszed³ wspó³czesny z³oty.

Jak

wiadomo,

Kopernik

stwierdzi³, ¿e z³y pieni¹dz zawsze wypiera dobry. Ta regu³a zwana jest jednak
prawem Greshama, co prowadzi do gorzkiego stwierdzenia, ¿e myl Kopernika
nie zdo³a³a zapewniæ mu prawa autorskiego w literaturze ekonomicznej. Po

Ksi¹¿ka ma przejrzyst¹ konstrukcjê

okresie z³otego wieku stopniowy upadek

i sk³ada siê z trzech czêci. Pierwsza,

pañstwa i gospodarki musia³ odbiæ siê

g³ówna

tak¿e na pieni¹dzu. Zmieni³o to wyranie

czêæ

to

chronologiczny

opis

i analiza zdarzeñ, zjawisk oraz procesów

relacje z³otego polskiego do innych mo-

monetarnych. Autorzy odpowiadaj¹ na

net  do 18 z³otych polskich za dukata i 8

bardzo wiele pytañ wa¿nych z punktu

z³otych polskich za talara. Starania Sta-

widzenia wielowiekowego procesu roz-

nis³awa Augusta Poniatowskiego o po-

woju

genez¹

prawê monety nast¹pi³y ju¿ w ostatnim

pierwszej monety  denara  i jego usy-

okresie istnienia Rzeczypospolitej Oboj-

tuowaniem w obiegu pieniê¿nym Polski

ga Narodów. Emisje pieni¹dza papiero-

wczesnopiastowskiej. Interesuj¹ca jest

wego w czasie powstania kociuszkow-

pieni¹dza.

analiza

Zajmuj¹

wzmacniania

siê

rodzimej

skiego nie mog³y zakoñczyæ siê sukce-

monety, co dokonywa³o siê na prze³omie

sem. Start pieni¹dza papierowego, 210

XI i XII wieku. Bardzo interesuj¹ce frag-

lat temu, okaza³ siê falstartem. W okresie

menty ksi¹¿ki s¹ powiêcone przymuso-

rozbiorów, po interesuj¹cych polskich

wej wymianie monety. W³adcy zmniej-

epizodach monetarnych (Ksiêstwo War-

szali zawartoæ kruszcu w monecie, aby

szawskie, Królestwo Polskie) przyszed³

powiêkszaæ swe dochody. Konflikt we-

czas monety z³otej. Jak zaznaczaj¹ Auto-

wnêtrzny zwi¹zany z utrat¹ tronu przez

rzy, pieni¹dz sta³ siê nawet z³oty, ale

ksiêcia Mieszka III Starego oraz bulla

pozosta³ obcy. Trzeba jednak dodaæ, ¿e

papieska skierowana do ksiêcia Leszka

Polacy próbowali w dalszym ci¹gu liczyæ

Bia³ego w zwi¹zku z biciem z³ej monety

w z³otych polskich, traktuj¹c 15 carskich

ilustruj¹ proces miniaturyzacji denara.

kopiejek jako 1 z³oty polski. Zestawione
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w jednym rozdziale ksi¹¿ki dzieje pol-

ra prezentacja postêpu technologiczne-

skiego pieni¹dza w XX wieku nasuwaj¹

go w produkcji pieni¹dza metalowego

refleksjê,

i papierowego.

¿e

burzliwymi

zdarzeniami

monetarnymi w tym okresie mo¿na by ob-

Omawiana

ksi¹¿ka

jest

ca³ociow¹

dzieliæ kilka krajów. Smutna jest zw³asz-

prezentacj¹

cza

dwukrotnie

dza. Ze wzglêdu na jêzyk, treæ i styl za-

znalaz³a siê na wiatowej licie przypad-

pewne oka¿e siê cennym opracowaniem

ków najwy¿szego wzrostu cen w historii

dla bankowców i finansistów, a tak¿e stu-

inflacji. By³o to na prze³omie 1923 i 1924

dentów. Tak przedstawione dzieje naro-

roku oraz na prze³omie 1989 i 1990 r.

dowego pieni¹dza powinny równie¿ zain-

Z dalszego wywodu Autorów wynika, ¿e

teresowaæ czytelników m³odszych poko-

dotychczasowa historia monetarna Pol-

leñ, którzy ucz¹c siê w szko³ach o historii

ski zakoñczy³a siê happy endem, jak

Polski, mogliby równolegle poznawaæ hi-

bowiem zaznaczaj¹ uporczywe zmaga-

storiê jej pieni¹dza.

konkluzja,

nia z inflacj¹ [

¿e

Polska

historii

polskiego

pieni¹-

] doprowadzi³y do jej

Uzasadnione, jak siê wydaje, by³oby

st³umienia oraz stabilizowania na nis-

wydanie historii monetarnej Polski tak-

kim poziomie pocz¹wszy od 2002 roku.

¿e w jêzyku angielskim, co pozwala³oby

Autorzy powiêcaj¹ te¿ nieco miejsca
drodze z³otego do euro i przysz³oci mo-

spopularyzowaæ bogate dzieje polskiego
pieni¹dza w wiecie.

netarnej Polski. Zaznaczaj¹ jednak, ¿e

Recenzowana ksi¹¿ka, bêd¹c znacz¹-

historia XXI wieku dopiero siê zaczê³a,

c¹

a wiêc nie mo¿na przes¹dziæ jej dalszego

zwi¹zanej z funkcjonowaniem pieni¹dza,

biegu.

ma powa¿n¹ wartoæ poznawcz¹, infor-

Druga czêæ ksi¹¿ki, nazywana zbyt
skromnie
i

za³¹cznikiem,

ilociow¹

zawiera

charakterystykê

pozycj¹

w

sferze

teorii

i

praktyki

macyjn¹ czy wrêcz dokumentacyjn¹. Po-

opis

budza jednoczenie do merytorycznej re-

ewolucji

fleksji nad dokonanymi, dokonuj¹cymi

polskiego pieni¹dza. Autorzy analizuj¹

siê

kolejne systemy pieniê¿ne w Polsce i roz-

w dziedzinie pieni¹dza.

miary gospodarki pieniê¿nej. Nastêpnie

i

perspektywicznymi

Dlatego

nie

mo¿na

zmianami

wykluczyæ,

¿e

badaj¹ zmiany poziomu cen, zmiany rela-

ksi¹¿ka zachêci innych autorów do pod-

cji cen oraz si³y nabywczej pieni¹dza.

jêcia

Kolejnym przedmiotem analizy jest ewo-

ci¹gle zas³uguj¹ na opracowania mono-

lucja cen pieni¹dza  stopy procentowej

graficzne  takimi jak np. historia cen,

i kursu walutowego. W ten sposób Auto-

skarbowoci, bankowoci i kredytu.

pracy

nad

zagadnieniami,

które

rom udaje siê przedstawiæ rekonstrukcjê

Gor¹co polecam lekturê omawianej

gospodarki pieniê¿nej, co stanowi nie-

ksi¹¿ki. Poza wymienionymi walorami

kwestionowane osi¹gniêcie przeprowa-

merytorycznymi na podkrelenie zas³u-

dzonych przez nich badañ na podstawie

guje równie¿ to, ¿e jest to pozycja staran-

zebranej literatury i w³asnych hipotez.

nie przygotowana pod wzglêdem redak-

Trzeci¹ czêæ ksi¹¿ki stanowi¹ foto-

cyjnym i ³adnie wydana. Czyta siê j¹

grafie znaków pieniê¿nych. Sporód po-

z ogromnym zainteresowaniem, dotyczy

nad piêciu tysiêcy znaków pieniê¿nych,

bowiem bardzo wa¿nego obszaru naszej

które by³y w obiegu w Polsce, przedsta-

polskiej historii.

wiono fotografie stu trzech reprezentatywnych monet i banknotów. Jest to dob-
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Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski,
mgr Piotr Modzelewski, Zarz¹dzanie
jakoci¹ w us³ugach publicznych.
Dowiadczenia miêdzynarodowe
i rekomendacje dla Polski

Dynamiczny wzrost znaczenia sektora us³ug w ostatnich 30. latach, a wraz
z nim narodziny i rozwój koncepcji marketingu relacyjnego, sprawi³, ¿e zagadnienie jakoci us³ug sta³o siê przedmiotem wielu studiów i prac teoretycznych.
Podwaliny do teorii jakoci us³ug stworzy³y prace m.in. L. L. Berryego, A. Parasuramana, V. A. Zeithaml, Ch. Grönroosa
czy E. Gummenssona. Jakoæ us³ug sta³a
siê si³¹ napêdow¹ procesów wewnêtrznych instytucji us³ugowych, wyznacznikiem postêpu, miernikiem wzrostu konkurencyjnoci
Idea

i

efektywnoci

zarz¹dzania

swym

zasiêgiem

przez
nie

dzia³añ.

jakoæ

tylko

objê³a

instytucje

wiadcz¹ce us³ugi komercyjnie, ale równie¿ niekomercyjnie, w tym tak¿e sektor
publiczny.
Celem

w struktury Unii Europejskiej i funkcjonuj¹cych tam w tym wzglêdzie standardów.
Brak jest natomiast jak dotychczas
wyczerpuj¹cej

wiedzy

zarówno

teore-

tycznej, jak i praktycznej oraz pe³nej znajomoci mechanizmów zarz¹dzania jakoci¹ w instytucjach publicznych. Tê
istotn¹ lukê w polskim pimiennictwie
wype³nia  wychodz¹c naprzeciw pilnemu zapotrzebowaniu  ksi¹¿ka autorstwa K. Opolskiego i P. Modzelewskiego
pt. Zarz¹dzanie jakoci¹ u us³ugach publicznych. Dowiadczenia miêdzynarodowe
i rekomendacje dla Polski . Jest to pierw-

sze w Polsce opracowanie w ca³oci powiêcone zarz¹dzaniu jakoci¹ w us³ugach publicznych, ujmuj¹ce

w sposób

kompleksowy ró¿ne aspekty teoretyczne
zwi¹zane z jakoci¹ us³ug, jak i  co jest
wielk¹ zalet¹ recenzowanej ksi¹¿ki 
równie¿ praktyczne wskazania wdro¿eniowe dla instytucji publicznych w Polsce. Autorzy przy prezentacji powy¿szych
zagadnieñ oparli siê na dowiadczeniach

podnoszenia

jakoci

us³ug

wybranych

krajów

(Wielka

Brytania,

wiadczonych przez instytucje publiczne

USA, Kanada, Japonia, a tak¿e Polska)

winno byæ, by obywatel nie by³ traktowa-

w adaptacji ró¿nych systemów i metod

ny jak przys³owiowy petent, a jego trwa³e

zarz¹dzania jakoci¹ us³ug do potrzeb

usatysfakcjonowanie

sektora

z

uzyskiwanych

publicznego.

Jak

siê

okazuje,

us³ug sprawia³o, i¿ w swoim rodowisku

w wielu krajach dokonano ju¿ reform

bêdzie siê stawa³ rzecznikiem instytucji.

sektora publicznego, stawiaj¹c  przy

Klient taki identyfikuje siê z podejmo-

nieskutecznoci innych koncepcji  na

wanymi przez instytucje publiczne dzia-

jakoæ us³ug.

³aniami, chêtniej i czêciej utrzymuje

Recenzowana

ksi¹¿ka,

bêd¹ca

ob-

z nimi kontakt, a nawet w³¹cza siê w ich

szernym studium, sk³ada siê z piêciu roz-

dzia³alnoæ, wspó³tworz¹c us³ugê. W wy-

dzia³ów

niku takiego procesu, bêd¹cego rezulta-

zasad¹ od ogó³u do szczegó³u. Zasadnicza

tem wysokiej jakoci us³ug instytucji sek-

odmiennoæ i niejednorodnoæ sektora

tora publicznego, kszta³tuje siê spo³e-

publicznego wymaga³a od Autorów zre-

czeñstwo obywatelskie, w którym obywa-

definiowania zarówno pojêcia klient, jak

tele s¹ równoprawnymi partnerami orga-

i

nów w³adzy w organizacji ¿ycia codzien-

okrelenie struktur organizacyjnych in-

nego, zapewnienia bezpieczeñstwa i rea-

stytucji

lizacji potrzeb swojego lokalnego rodo-

wdra¿anie w nich systemów jakoci.

wiska.

jakoæ

uporz¹dkowanych

us³ug.

Konieczne

publicznych

z

logiczn¹

by³o

tak¿e

umo¿liwiaj¹cych

Bardzo interesuj¹ce i niezwykle po-

Szybkie uruchomienie takiego pro-

znawcze s¹ rozwa¿ania zawieraj¹ce opis

cesu staje siê obecnie w Polsce wrêcz

ewolucji systemów zarz¹dzania w admi-

koniecznoci¹,

nistracji publicznej na ca³ym wiecie, od

ekonomia 13
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lat 60. do lat wspó³czesnych. Dziêki nim
czytelnik

ma

mo¿liwoæ

stytucjach publicznych. Liczne przyk³a-

naj-

dy wdro¿enia systemów zarz¹dzania ja-

nowszej wiedzy oraz poznania, w którym

koci¹ w wybranych krajach wysoko roz-

miejscu znajduje siê wiat we wdra¿aniu

winiêtych mog¹ byæ pomocne mened¿e-

zarz¹dzania jakoci¹ us³ug publicznych.

rom administracji publicznej w Polsce

Zosta³y omówione takie koncepcje jak

w

Nowa

w

Administracja

zdobycia

Publiczna

(New

dokonywaniu
swoich

stosownych

instytucjach.

zmian

Cenn¹

zatem

Public Administration), Nowe Zarz¹dza-

wskazówk¹ dla praktyków w Polsce mog¹

nie w Sektorze Publicznym (New Public

byæ

Management), czy te¿ koncepcja Moder-

Karty Wyników w administracji samo-

przyk³ady

wdro¿eñ

Strategicznej

nizuj¹cego siê Rz¹du (Reinventing Go-

rz¹dowej w USA, czy te¿ poznanie funk-

vernment).

istotê

Autorzy

systemów

nie

tylko

opisuj¹

cjonowania brytyjskiego Systemu Best

doskonalenia

jakoci

Value wdra¿anego obligatoryjnie w us³u-

w us³ugach publicznych na ca³ym wie-

gach publicznych w Zjednoczonym Kró-

cie, ale równie¿ dokonuj¹ ich oceny oraz

lestwie. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje

podaj¹ rekomendacje do zmian w pol-

równie¿ fakt przytoczenia w pracy pierw-

skich instytucjach publicznych.

szych polskich dowiadczeñ w zakresie

Istotnym

elementem

recenzowanej

wdra¿ania systemów zarz¹dzania jako-

pracy jest tak¿e charakterystyka najczê-

ci¹ w us³ugach publicznych (Urz¹d Miej-

ciej stosowanych w sektorze publicznym

ski P³ock, a tak¿e policja).

systemów zarz¹dzania opartych na jako-

Reasumuj¹c,

ci, a tak¿e ró¿norakich metod i narzêdzi

stanowi

stosowanych

w

procesie

bardzo

recenzowana
interesuj¹ce,

ksi¹¿ka
dojrza³e

doskonalenie

i od dawna oczekiwane  zarówno wród

jakoci. W sposób kompleksowy omówio-

teoretyków, jak i praktyków  opracowa-

no zatem systemy pocz¹wszy od norm

nie. Z pe³nym zatem przekonaniem reko-

ISO, modelu EFQM i podejcia TQM,

mendujê j¹, ufaj¹c, ¿e w krótkim czasie

a skoñczywszy na niestosowanych jesz-

znajdzie

cze w polskich instytucjach publicznych

i zdobêdzie bardzo szerokie grono od-

koncepcjach Strategicznej Karty Wyni-

biorców. Stanowiæ mo¿e bowiem cenne

ków oraz brytyjskiego Systemu Best Va-

kompendium wiedzy zarówno dla polity-

lue. Znajomoæ tych systemów i metod

ków, jak i pracowników sektora publicz-

stanowiæ winna punkt wyjcia do pod-

nego, którzy podejmuj¹ dzia³ania nad po-

jêcia polityki jakoci w sektorze publicz-

praw¹ jakoci funkcjonowania podleg³ej

nym.

im administracji publicznej, zarówno na

Bardzo cenn¹ i nad wyraz pogl¹dow¹

szczeblu

siê

na

pó³kach

centralnym,

jak

ksiêgarskich

i

lokalnym.

czêci¹ ksi¹¿ki jest rozdzia³  stano-

Ksi¹¿ka przydatna bêdzie tak¿e dla stu-

wi¹cy swoist¹ klamrê dotychczasowych

dentów,

rozwa¿añ  zawieraj¹cy opis implemen-

stracja

tacji poszczególnych systemów, z wyko-

publicznego.

zw³aszcza
publiczna

i

kierunków

admini-

ekonomia

sektora

rzystaniem szeregu metod i narzêdzi stosowanych w zarz¹dzaniu jakoci¹ w in-
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