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Ksi¹¿ka „Poœrednictwo kredytowe w Polsce” wype³nia istniej¹c¹ lukê na rynku wydaw-
niczym w zakresie tematyki niebankowych instytucji finansowych i jest pierwsz¹ publika-
cj¹ w Polsce tak kompleksowo traktuj¹c¹ o poœrednikach kredytowych od momentu ich
powstania na pocz¹tku lat 90. XX w. Autor w g³ównej mierze skupia siê na praktyce funk-
cjonowania dynamicznie rozwijaj¹cego siê rynku consumer finance i kredytów hipotecz-
nych, odwo³uje siê do genezy spó³ek poœrednictwa kredytowego i próbuje wyjaœniæ ich
fenomen w polskich warunkach gospodarczych. 

W ksi¹¿ce przedstawiono historiê, wyniki finansowe i sprzeda¿owe poœredników kredy-
towych, a tak¿e wp³yw kryzysu finansowego na ich dzia³alnoœci,  jak równie¿ perspektywy
rozwoju tych instytucji. Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, poniewa¿ zagadnienia
w niej poruszane dotycz¹ makroekonomii, mikroekonomii, finansów, bankowoœci, rynków
kapita³owych, marketingu, prawa, a tak¿e socjologii. 

Ksi¹¿ka adresowana jest zarówno do studentów uczelni o profilu ekonomicznym, pra-
cowników naukowo-dydaktycznych wy¿szych uczelni ekonomicznych, w szczególnoœci ka-
tedr finansów, bankowoœci i rynków finansowych, a tak¿e praktyków gospodarczych —
kadry kierowniczej i innych pracowników spó³ek poœrednictwa kredytowego. 

„Autor podj¹³ siê ambitnego, w pewnym stopniu pionierskiego wyzwania, chc¹c doko-
naæ próby ca³oœciowej analizy i oceny zwi¹zków banków i poœredników kredytowych. Od-
notowaæ nale¿y, ¿e podj¹³ siê badañ nie nad tzw. „tematem bezpiecznym”, lecz wrêcz
przeciwnie, tematem bêd¹cym przedmiotem kontrowersji i rozmaitych ocen (...).”

Z recenzji prof. dr. hab. Stanis³awa Flejterskiego

Krzysztof Waliszewski jest doktorem nauk ekonomicznych. Specjalizuje siê w finan-
sach, bankowoœci, poœrednictwie finansowym, poœrednictwie kredytowym. Jest pracowni-
kiem naukowym Katedry Bankowoœci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Instytutu
Ekonomicznego Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Koninie. Obroni³ doktorat
w 2008 r. na temat Zwi¹zki kapita³owe banków i poœredników kredytowych na tle rozwo-
ju rynku consumer finance w Polsce. Laureat I miejsca w konkursie Fundacji Akademii Eko-
nomicznej w Poznaniu na najlepsze prace magisterskie za pracê Procesy konsolidacyjne
w polskim sektorze bankowym na tle tendencji œwiatowych (na przyk³adzie procedur
w operacjach fuzji i przejêæ w wybranym banku). Prelegent w licznych konferencjach bran-
¿y poœrednictwa kredytowego. 

Zawodowo wiceprezes zarz¹du spó³ki deweloperskiej. 

Jest autorem licznych publikacji na temat poœrednictwa finansowego, doradztwa finan-
sowego i poœrednictwa kredytowego. 
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