
 

III Konferencja Naukowa „Inwestycje alternatywne 2022” 

Program konferencji 
 

22 września 2022 r. 

 

Panel główny 

8.30 – 9.45 

Kliknij tutaj, by dołączyć do spotkania 
 

8.30   Rozpoczęcie konferencji 

8.30 – 8.45  Powitanie uczestników 

8.45 – 9.45  Sesja otwierająca 

Wystąpienia: 

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska (Komitet Nauk o Finansach PAN, SGH) – Pieniądz cyfrowy banku centralnego a inwestycje alternatywne 

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – Alternatywne inwestycje – przełom czy zwykła ewolucja? 

prof. dr hab. Krzysztof Borowski (SGH, NBP) – Stopy zwrotu na rynku srebrnych monet wyemitowanych przez NBP w 2021 r. 

dr hab. Jacek Łaszek, prof. SGH (SGH, NBP) – Nieruchomość mieszkaniowa jako aktywo inwestycyjne 

 

Przerwa 

9.45 – 10.00 

Sesje równoległe 

10.00 – 12.15 

I sesja – Rynek nieruchomości 

 

Kliknij tutaj, by dołączyć do spotkania 
 

Moderator: prof. dr hab. Anna Szelągowska 

(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 

II sesja – Wybrane problemy inwestycji 

alternatywnych 

Kliknij tutaj, by dołączyć do spotkania 
 

Moderator: prof. dr hab. Marian Żukowski 

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 

III sesja – Tokeny NFT i wybrane 

zastosowania sztucznej inteligencji 

Kliknij tutaj, by dołączyć do spotkania 
 

Moderator: dr hab. Sebastian Majewski, prof. US 

(Uniwersytet Szczeciński) 
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prof. dr hab. Zhanna Poplavska, PhD Vitaliy 

Humeniuk, PhD Lidiia Seniv (Politechnika 

Lwowska) – Inwestowanie w nieruchomości w 

Ukrainie: tendencje zmiany w trakcie wojny 

dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK 

(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – Najem 

krótkoterminowy lokali jako usługa hotelarska 

dr hab. Juliusz Jabłecki (Narodowy Bank Polski) – 

Listed Real Estate in a Multi-Asset World: Does it Add 

Value? 

dr Ewelina Badura (Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie) – Inwestowanie w nieruchomości – REIT 

dr Krzysztof Olszewski (Narodowy Bank Polski) – 

Nieruchomość komercyjna jako aktywo inwestycyjne 

mgr Patrycja Konieczna, lic. Natalia Konar 

(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – 

Postrzeganie rynku nieruchomości, plany mieszkaniowe 

i inwestycyjne studentów i absolwentów 

mgr Jakub Mroczek, mgr Adrian Żak (Narodowy 

Bank Polski) – Analiza zjawiska flippingu na rynku 

mieszkaniowym w Lublinie, Białymstoku i Rzeszowie 

 

dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK, dr 

Magdalena Adamczyk-Kowalczuk (Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie), dr Anna Macko 

(Akademia Leona Koźmińskiego) – Inwestycje 

alternatywne w opinii Polaków 

dr Magdalena Kozińska (Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie) – Bezpieczeństwo 

inwestycji alternatywnych – perspektywa zamożnego 

klienta 

dr Waldemar Kozłowski (Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie) – Model oceny wskaźnikowej 

inwestycji w infrastrukturę drogową 

dr Maciej Pawłowski (Uniwersytet Szczeciński) – 

Sekurytyzacja przepływów pieniężnych z instalacji 

fotowoltaicznych – wyzwania dla Europy 

dr Agata Surówka (Politechnika Rzeszowska) – 

Analiza funkcjonalności aplikacji eye park jako 

inwestycji alternatywnej w kontekście doskonalenia 

procesów logistyki miejskiej 

mgr Dawid Banaś (Uniwersytet Ekonomiczny w 

Poznaniu) – Inwestowanie w leśnictwo jako forma 

alternatywnego oszczędzania na emeryturę 

mgr Mateusz Firlej (Uniwersytet Warszawski) – 

Impact investing in the alternative asset classes – 

development in the recent years and measurement in the 

future 

mgr Monika Lewandowska-Urbanowicz (Uczelnia 

Łazarskiego) – Aspekty prawne i podatkowe inwestycji 

alternatywnych, ryzyko inwestycyjne 

mgr Robert Rutkowski (Uczelnia Łazarskiego) – 

Możliwość zastosowania reguły rebus sic stantibus a 

dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL, dr Dorota 

Jegorow (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 

Pawła II) – NFT jako nowy obszar aktywności 

przedsiębiorczej – perspektywa globalna i potencjalne 

kierunki zmian 

dr hab. Robert Ślepaczuk, dr Paweł Sakowski, 

mgr Jakub Michańków (Uniwersytet Warszawski) 

– Energy, Crypto Assets, Gold, and Soft Commodities as 

a Safe Haven in Algorithmic Investment Strategies based 

on Deep Learning and ARIMA-GARCH models for 

Equity Indices 

dr Mariusz Nyk, dr Rafał Jóźwicki (Uniwersytet 

Łódzki), dr Paweł Trippner (Społeczna Akademia 

Nauk) – Forecasting prices of shares listed on the 

Warsaw Stock Exchange using machine learning 

dr Paweł Sakowski, mgr Maciej Wysocki 

(Uniwersytet Warszawski) – Investment Portfolio 

Optimization Based on Modern Portfolio Theory and 

Deep Learning Models 

dr Grzegorz Wojarnik (Uniwersytet Szczeciński) – 

Potencjał konwolucyjnych sieci neuronowych do analizy 

wykresów giełdowych/The potential of convolutional 

neural networks for the analysis of stock charts 

mgr Tomasz Swaczyna (Instytut Analiz i Ekspertyz 

Gospodarczych Sp. z o.o.) – Wykorzystanie 

technologii blockchain oraz NFT jako narzędzia do 

komercjalizacji dzieł sztuki. Przegląd rynku 

mgr Oliwia Gawron, mgr Arkadiusz Iwanicki 

(Uniwersytet Łódzki) – Tokeny NFT jako obiekt 

spekulacji finansowej 



 

przekroczenie zwykłego ryzyka kontraktowego w modelu 

inwestowania alternatywnego 

lic. Natalia Siwik (Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie) – Motives for emotional investing in digital 

goods - the research based on the opinions of Counter-

Strike: Global Offensive players from Poland 

 

Przerwa 

12.15 – 12.30 

Sesje równoległe 

12.30 – 14.30 

IV sesja – Inwestycje emocjonalne i rynek 

towarowy 

Kliknij tutaj, by dołączyć do spotkania 
 

Moderator: dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US 

(Uniwersytet Szczeciński) 

 

 

dr hab. Dominika Bochańczyk-Kupka, prof. UE 

(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – 

Collectibles in the luxury market – re-commerce 

dr hab. Iwona Dittmann (Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu) – Fundusze rynku 

surowców – jedyne odpowiednie dla polskiego inwestora 

w warunkach rosnącej inflacji i podwyższanych stóp 

procentowych? 

dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias, prof. SGH 

(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)  

– Dywersyfikacja ryzyka inwestowania w akcje przy 

użyciu kontraktów mini-futures na miedź notowanych 

na Chicago Mercantile Exchange 

V sesja – Finansowanie przedsiębiorstw i 

społeczna odpowiedzialność biznesu 

Kliknij tutaj, by dołączyć do spotkania 

 
Moderator: dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. 

UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie) 

 

dr hab. Robert Kurek, prof. UEW, dr Magdalena 

Swacha-Lech (Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu) – Crowdfunding udziałowy - ochrona 

mikroinwestorów w kontekście ryzyka inwestycyjnego 

dr Jacek Bednarz, lic. Patrycja Orzeł (Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Atrakcyjność 

inwestowania w przedsiębiorstwa odpowiedzialne 

społecznie 

dr Anna Chmielewska (Szkoła Główna Handlowa 

w Warszawie) – Czynniki ESG a inwestowanie (na 

przykładzie rynku obligacji) 

dr Kamil Gemra (Szkoła Główna Handlowa w 

Warszawie) – Polski rynek aniołów biznesu 

VI sesja – Kryptowaluty i pieniądz cyfrowy 

banku centralnego 

Kliknij tutaj, by dołączyć do spotkania 

 
Moderator: prof. dr hab. Małgorzata Zaleska 

(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 

 

 

dr hab. Julia Włodarczyk, prof. UE, lic. Jacek 

Stokowy (Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach) – Pieniądz cyfrowy banku centralnego – 

wybrane koncepcje teoretyczne i rozwiązania praktyczne 

dr Adam Behan (Uniwersytet Jagielloński) – 

Analiza upadku systemu Terra/Luna z punktu widzenia 

przestępstwa oszustwa (art. 286 k.k.) oraz 

projektowanych regulacji MiCA (Markets in crypto-

assets regulation) 

dr Dorota Jegorow, dr Judyta Przyłuska-Schmitt 

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), dr 

Jaroslawa Buckowa (The Catholic University in 
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dr Szymon Piotrowski (Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu)  

– Wyzwania i zagrożenia dla zaopatrzenia światowego 

przemysłu półprzewodników w surowce podstawowe 

dr Agnieszka Samsel (Uniwersytet Szczeciński) – 

Pokolenia Zalpha w obliczu inwestycji 

emocjonalnych/Zalpha Generations Facing Emotional 

Investments 

mgr inż. Mateusz Rybarz (Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach) – Inwestycje w 

czynniki produkcji na przykładzie wybranych metali 

przemysłowych  

mgr Katarzyna Chibowska (Narodowy Bank 

Polski) – Efektywność inwestycji emocjonalnych w 

monety kolekcjonerskie na tle klasycznych instrumentów 

inwestycyjnych 
 

dr Artur Grabowski (Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach) – Inwestycje alternatywne na przykładzie 

obligacji niemieckich klubów piłkarskich 

dr Paweł Szczęśniak (Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie) – Obowiązki dostawcy usług 

w zakresie finansowania społecznościowego a ochrona 

inwestorów indywidualnych 

mgr Dominika Krawczyńska (Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach) – Inwestowanie w 

zrównoważony rozwój jako forma inwestycji 

alternatywnych na rynkach finansowych – analiza 

zmienności stóp zwrotu otwartych funduszy SRI w 

Polsce 

mgr Paweł Popławski (Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – 

Inwestycje w zasoby naturalne, grunty rolne i leśne w 

kontekście sprawozdawczości niefinansowej i oceny ESG 

 

Ružomberok) – Dynamika zmienności cen kryptowalut 

w obliczu kryzysu na przykładzie Bitcoin i Ethereum 

dr Maria Czech (Uniwersytet Ekonomiczny w 

Katowicach) – Rentowność Bitcoina w czasie kryzysu 

zdrowotnego 

dr Anna Wójtowicz-Dawid (Uniwersytet 

Rzeszowski) – Status waluty wirtualnej w polskim 

systemie prawnym 

mgr Jakub Kotkowski (Uczelnia Łazarskiego) – O 

pilnej potrzebie regulacji prawnych rynku kryptowalut 

ze szczególnym wskazaniem na bitcoina 

Radosław Ciemięga (Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie) – Badanie naukowe "Studenci krakowskich 

uczelni i ich inwestycje w kryptowaluty i nie tylko" 

 

Przerwa 

14.30 – 15.00 

Panel główny 

15.00 – 16.30 

Kliknij tutaj, by dołączyć do spotkania 
 

15.00 – 15.15  Ogłoszenie wyników konkursu 

   dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS – Przewodnicząca Kapituły Konkursu 

 

15.15 – 16.15  Sesja panelowa 

Moderator: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 
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Paneliści: 

prof. dr hab. Krzysztof Borowski (SGH, NBP) 

dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 

dr hab. Robert Kurek, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

dr hab. Jacek Łaszek, prof. SGH (SGH, NBP) 

 

16.15 – 16.30  Podsumowanie konferencji 

16.30  Zakończenie konferencji 

 

 


