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Załącznik 1 

Kraków, 29 sierpnia 2021 r. 

dr hab. Aleksandra Jurkowska, prof. UEK 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa 
Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego 
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków 
 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Mikutowskiego  

„Wycena portfela wierzytelności niebankowych” 

 

1. Podstawy opracowania recenzji 

Podstawę formalną opracowania recenzji stanowi pismo nr BRAN/226/2021 z dnia 21 lipca 

2021 r. Przewodniczącej Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. 

dr hab. Barbary Jankowskiej. Recenzję przygotowano kierując się wymogami Ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 

2003 r. nr 65, poz. 595 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w 

przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261).  

 

2. Syntetyczna charakterystyka recenzowanej rozprawy 

Rozprawa doktorska mgra Mateusza Mikutowskiego dotyczy szeroko pojętych zasad wyceny 

wierzytelności ze szczególnym naciskiem na metodyczne aspekty wyceny portfela wierzytelności 

niebankowych uwarunkowane modelem biznesowym. Jak wskazuje sam Autor we wstępie (s. 8), 

rozprawa ma charakter teoretyczno-badawczo-metodologiczny. Nie zaproponowano w niej 

zaawansowanego pod względem wykorzystanych metod ilościowych nowego modelu wyceny, jednak 

podjęto udaną próbę rozwiązania określonego problemu badawczego, jakim jest sposób 

uwzględnienia w tejże wycenie wybranych czynników wynikających z modelu biznesowego właściciela 

portfela wierzytelności. Czynniki te zidentyfikowano na podstawie studiów literaturowych, analizy 

opracowań branżowych oraz doświadczenia zawodowego Autora.  

Rozprawa ma spójną strukturę, podporządkowaną logicznemu tokowi wywodu. Składa się ze 

wstępu, pięciu rozdziałów (w których zamieszczono 68 wykresów, 7 rysunków i 54 tabele), 

zakończenia, spisu bibliograficznego, spisów tabel, wykresów i rysunków. Forma i układ rozprawy są 

zgodne z przyjętymi standardami przewidzianymi dla prac doktorskich i spełniają wymogi formalne. 

We wstępie dokonano uzasadnienia wyboru tematu, zarysowano lukę badawczą (luka ta w 

sposób bardziej konkretny została określona w zakończeniu), sformułowano cel główny i cele 
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szczegółowe rozprawy oraz dość skrótowo omówiono zawartość poszczególnych rozdziałów. W 

rozdziale 1., który liczy 19 stron, omówiono pojęcie wierzytelności, scharakteryzowano ich rodzaje oraz 

zdefiniowano portfel wierzytelności. W rozdziale 2. (38 stron) dokonano charakterystyki rynku 

wierzytelności, czemu służyło przedstawienie funkcji rynku wierzytelności na tle rynku finansowego, 

zależności pomiędzy rynkiem finansowym i rynkiem wierzytelności, omówienie najważniejszych grup 

uczestników rynku wierzytelności, procesów zachodzących na tym rynku oraz specyfiki obrotu 

wierzytelnościami. W rozdziale 3. (31 stron) Autor podjął próbę określenia perspektyw rozwoju 

polskiego rynku wierzytelności na tle rynku światowego z uwzględnieniem strony podażowej, 

popytowej i obszaru styku obydwu sfer, jakim jest rynek obrotu wierzytelnościami. W rozdziale 4. (54 

strony) najpierw omówiono ogólne standardy oraz metody wyceny wierzytelności, a następnie 

scharakteryzowano istotne czynniki mające wpływ na tę wycenę. W rozdziale 5. (151 stron) Autor 

zaprezentował wyniki badań własnych dotyczących wpływu wybranych czynników biznesowych na 

wycenę portfela wierzytelności. Przedmiotem analizy empirycznej były w szczególności: wpływ 

definicji stanu niewypłacalności oraz modelowania salda na moment wejścia w stan niewypłacalności, 

nietypowa szkodowość grupy wierzytelności, zakończenie trwania umowy powiązanej z 

wierzytelnością przed terminem pierwotnym, występowanie w ramach modelu biznesowego 

wierzyciela platform refinansujących wierzytelności, współpraca z funduszem sekurytyzacyjnym, cechy 

procesu windykacyjnego. 

W zakończeniu przedstawiono wnioski sformułowane na podstawie badań własnych, ogólnie 

wskazano ich obszary aplikacyjne oraz bardziej szczegółowo wytyczono potencjalne kierunki dalszych 

badań nad naturą i wyceną wierzytelności. 

W spisie bibliograficznym wykazano 48 pozycji zwartych (przeważnie polskojęzycznych), 114 

artykułów w wydawnictwach ciągłych (w przeważającej większości anglojęzycznych), 3 dokumenty 

elektroniczne, 6 aktów prawnych, a także 28 raportów i źródeł internetowych. Zakresu wykorzystanych 

źródeł nie można nazwać szerokim (zwłaszcza zakres wykorzystanych źródeł prawa mógłby być 

szerszy), biorąc jednak pod uwagę konstrukcję i temat pracy można stwierdzić, że zakres ten jest 

wystarczający. 

 

3. Przedmiot badań, tytuł rozprawy oraz cele badawcze 

Przedmiotem badań w recenzowanej rozprawie jest wycena wierzytelności niebankowych. 

Problem ten jest o tyle istotny, że w gospodarce światowej, głównie za sprawą dokonującego się 

postępu technologicznego i podążających w ślad za nim przemian społecznych, obserwujemy 

wyłanianie się nowych – w stosunku do banków – form pośrednictwa finansowego. Systematycznie 

rośnie też rynek obrotu wierzytelnościami, same wierzytelności traktowane są coraz częściej jako 

forma inwestycji, a wspomniane już nowe technologie zwiększają skuteczność odzyskiwania 

należności. Same nowe technologie nie są jednak w stanie zapewnić maksymalnej efektywności 
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procesu obrotu wierzytelnościami. Warunkiem tej efektywności jest wykorzystanie właściwej 

metodyki wyceny portfela. Można zatem stwierdzić, że Autor podjął się rozwiązania istotnego i 

aktualnego problemu praktycznego nurtującego wielu uczestników rynku obrotu wierzytelnościami.  

Podjęcie próby oceny wpływu modelu biznesowego na wycenę portfela wierzytelności oceniam jako 

zasadne również z naukowego punktu widzenia, gdyż wpisuje się ono w jeden z nurtów badań nauk 

społecznych, jakim są badania nad istotą i naturą wartości. Jest to zarazem zadanie bardzo ambitne, 

ponieważ po pierwsze, jak zauważa sam Autor na s. 3 rozprawy: „wartość, a co za tym idzie wycena, 

jest zmienna w czasie i trudna do jednoznacznego oraz obiektywnego określenia”. Po drugie modele 

biznesowe nigdy nie ewoluowały tak szybko, jak w dobie rewolucji cyfrowej. 

Tytuł rozprawy brzmi w sposób następujący: „Wycena portfela wierzytelności niebankowych”. 

Tytuł ten sformułowano dość ogólnie, tymczasem powinien w nim być zaakcentowany problem 

badawczy, którego rozwiązania Autor się podejmuje. W tytule podkreślono, że przedmiotem rozważań 

są wierzytelności niebankowe. Tymczasem w części teoretycznej przedmiotem rozważań są szeroko 

pojęte wierzytelności, natomiast kalkulacje przedstawione w części empirycznej dotyczą właściwie 

pożyczek niebankowych zaciąganych przez klientów detalicznych. W badaniach własnych pominięto 

dużą istotną grupę, jaką są wierzytelności powstałe w wyniku udzielenia kredytu kupieckiego. Co 

prawda na s. 89 Autor podkreśla, że „(…) dla portfeli wierzytelności korporacyjnych proces udzieleń 

finansowania, ściągania wierzytelności oraz – przy wystąpieniu problemów ze spłatą – także proces 

windykacji odbywają się na zupełnie innych zasadach” (tj. na analizie sytuacji finansowej i 

płynnościowej przedsiębiorstwa), nie zmienia to jednak faktu, że wątki stanowiące przedmiot badań w 

części empirycznej nie wyczerpują zakresu zapowiadanego przez tytuł rozprawy. Zabieg minimum, 

który powinien być przeprowadzony, to dookreślenie przedmiotu analizy empirycznej we wstępie do 

pracy. Dookreślenie powinno również polegać na zaakcentowaniu tego, że rozdział empiryczny będzie 

koncentrował się na wierzytelnościach pieniężnych, gdyż zgodnie z definicją sformułowaną na s. 11, 

Autor podzielił wierzytelności na pieniężne i niepieniężne. 

Głównym celem pracy jest – jak wskazuje Autor - Identyfikacja czynników biznesowych 

występujących w ramach działalności prowadzonych przez właścicieli portfeli wierzytelności (raczej „w 

działalności właścicieli portfeli wierzytelności)” oraz zaproponowanie procedury, która umożliwia 

kalkulację wpływu danego czynnika na wartość godziwą portfela wierzytelności. Co do sposobu 

sformułowania celu głównego mam pewne wątpliwości. W pracy Autor nie „identyfikuje”, tzn. nie 

przedstawia procesu wyłonienia czynników biznesowych, natomiast przyjmuje je w pewnym sensie a 

priori (na s. 5 zaznacza jedynie, że robi to na podstawie przeglądu literatury i wiedzy eksperckiej) i bada 

ich wpływ na spłacalność pożyczek i wycenę wierzytelności. Pewne zastrzeżenia budzi również użycie 

terminu „procedura”, który w kontekście wyceny wierzytelności po pierwsze  nie jest najszczęśliwszy 

(już lepiej algorytm), po drugie we wnioskach Autor nie określa żadnych rozpisanych na punkty i etapy 

postępowania procedur, które można by zastosować przy wycenie. Owszem, we właściwej analizie 
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empirycznej  uwzględnia pewne czynniki i wykazując się dużą wiedzą ekspercką pokazuje, jak wpływają 

one na wycenę wierzytelności, ale to za mało, żeby wspomniane działanie nazwać procedurą. Cele 

szczegółowe zasadniczo są uzasadnione merytorycznie, jednak wymagają pewnej korekty językowej. 

Cele szczegółowe to: 

1. Opis i charakterystyka rynku wierzytelności niebankowych, 

2. Wskazanie roli inwestora na rynku wierzytelności oraz istoty wyceny portfela dla inwestora 

niezależnie od jego charakteru (słowo „charakter” w tym kontekście jest nieczytelne) 

3. Przedstawienie wiodących metod wyceny portfeli wierzytelności, 

4. Przedstawienie odmienności wycen portfeli niebankowych instytucji pożyczkowych w 

porównaniu do portfeli bankowych, 

5. Identyfikacja i opisanie czynników biznesowych, które mogą istotnie zaburzyć wynik wyceny 

portfela wierzytelności wykonywanej standardowymi metodami, 

6. Przedstawienie kalkulacji mających na celu uwzględnienie czynników wpływających na wartość 

wyceny portfela. 

Pewne zastrzeżenia zgłaszam w odniesieniu do sposobu sformułowania celu 5. Jak wskazał Autor 

na s. 151 „Najistotniejsze jest, aby na wstępie wyjaśnić, że istotą przedstawionych w pracy obliczeń nie 

jest bezwzględna czy względna wartość portfela, gdyż ta zależy od wielu czynników, także tych 

niewskazanych w niniejszym rozdziale”. Można się zgodzić z takim ujęciem problemu, jednak skoro 

jednym z celów cząstkowych (cel 5) była identyfikacja czynników biznesowych, które mogą istotnie 

zaburzyć wynik wyceny portfela wierzytelności przy wykorzystaniu metod standardowych, należało w 

części empirycznej podjąć również problematykę istotności rozważanych czynników (zresztą samo 

pojęcie „identyfikacja” należałoby rozumieć jako wypadkową „wskazania” wszystkich czynników, ich 

„selekcji” oraz „eliminacji” czynników mało istotnych). Jeśli Autor zdecydował się prowadzić badania 

w oparciu o model teoretyczny i pominąć analizę konkretnych wartości portfela bazowego i portfeli 

zmodyfikowanych, nasuwa się pytanie, jak tę istotność zmierzyć i jakie określić progi istotności oraz 

jakie kryterium posłużyło Autorowi do stwierdzenia, że wyodrębnione czynniki są istotne? Pomimo 

zasadniczo poprawnej konstrukcji pozostałych celów szczegółowych, Autor nie sformułował hipotez 

badawczych. Co prawda jest to częściowo uzasadnione charakterem rozprawy (opracowanie pewnej 

metodyki wyceny), jednak we współczesnych rozprawach o charakterze naukowym formułowanie 

hipotez jest już raczej standardem. 

 

4. Charakter rozprawy 

We wstępie (s. 8) Autor podkreśla, że rozprawa ma charakter teoretyczno-badawczo 

metodologiczny. Jest to zgodne z prawdą, gdyż rozważania prowadzone są we wszystkich trzech 

wspomnianych płaszczyznach, a płaszczyzna metodologiczna stanowi niewątpliwą zaletę rozprawy. To, 

z czym nie mogę się zgodzić to stwierdzenie, że „Część metodologiczna proponuje procedury 
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pozwalające uwzględnić zidentyfikowane zjawiska w procesie wyceny portfela wierzytelności oraz 

przedstawia je na przykładowych symulowanych portfelach” (s. 8) – w pracy nie ma wyraźnie 

wyodrębnionej części metodologicznej (obecność wątków metodologicznych nie jest równoznaczna z 

występowaniem wyraźnie wyodrębnionej części o takim charakterze). 

 

5. Walory rozprawy 

 Do najbardziej istotnych walorów rozprawy należy zaliczyć: 

1) autorskie określenie zależności pomiędzy rynkiem finansowym a rynkiem wierzytelności, 

2) przedstawienie szczegółowej charakterystyki uczestników rynku wierzytelności oraz procesów 

na tym rynku zachodzących, 

3) przedstawienie szczegółowej charakterystyki polskiego rynku wierzytelności z uwzględnieniem 

strony popytowej i podażowej, 

4) wykazanie się przez Doktoranta szeroką wiedzą teoretyczną z zakresu klasycznych metod 

wyceny wierzytelności; 

5) zwrócenie uwagi na niedoskonałości klasycznych modeli wyceny wierzytelności i istotność 

aspektów metodologicznych w tejże wycenie, 

6) wykazanie się przez Doktoranta umiejętnościami analitycznymi dotyczącymi trafnego doboru 

czynników uwzględnionych w analizie (czynniki związane z modelem biznesowym) oraz 

narzędzi i metod analizy (Autor przeprowadził m.in. symulacje na podstawie funkcji losowości 

wbudowanej w program Microsoft Excel, wykorzystał metodę regresji liniowej, dokonał 

kalkulacji parametrów LGD, EAD i PD i przeprowadził liczne inne kalkulacje, których zakres jest 

imponujący), interpretacji wykorzystanych miar ilościowych oraz formułowania ogólnych 

wniosków na podstawie przeprowadzonych badań, 

7) wykazanie się przez Doktoranta umiejętnością identyfikacji kierunków przyszłych badań nad 

zasadami wyceny wierzytelności (rozszerzenie katalogu zaproponowanych czynników 

biznesowych, zaproponowanie innych metod kalkulacji tego wpływu, zaproponowanie 

analogicznych metod kalkulacji w odniesieniu do innych metod wyceny, wreszcie zbadanie 

skuteczności różnych wariantów i stworzenie rynkowego standardu wyceny portfeli 

wierzytelności niebankowych). 

 

6. Uwagi merytoryczne do właściwej treści pracy 

6.1. Rozdział 1. 

Rozdział 1 ma charakter rozdziału wprowadzającego w problematykę pracy, w której Autor 

definiuje pojęcia „wierzytelność” i „portfel wierzytelności”. O ile uzasadnienie dla przyjętej definicji 

wierzytelności jest wystarczające i znajduje solidne oparcie w prezentowanej literaturze przedmiotu, 

o tyle pewien niedosyt budzi sposób uzasadnienia przyjętej definicji portfela wierzytelności. Nie 
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wystarczy napisać, że „w praktyce dzielenie i określanie portfela wierzytelności jest płynne i zależne od 

potrzeb” (s. 18) i dalej, że „dzielenie zbiorów wierzytelności na portfele jest w zasadzie dowolne i nie 

ogranicza się tylko do jednej kategorii” (s. 18). Należało podać konkretne kryteria wyodrębniania 

portfeli wierzytelności oraz wskazać źródła, w których dane kryterium znalazło zastosowanie. Autor 

przytacza wprawdzie kilka kryteriów wyodrębniania portfeli wierzytelności występujących w 

literaturze przedmiotu, jednak robi to dość ogólnie, bez podania źródła i z pominięciem jakiejkolwiek 

systematyki.  

 

6.2. Rozdział 2. 

Przedmiot rozważań w tym rozdziale nie do końca jest jasny, na co wpływa m.in. 

niestandardowy zabieg polegający na wprowadzeniu podwójnego tytułu: Rynek wierzytelności i jego 

rola na rynku finansowym. Charakterystyka rynku wierzytelności i jego uczestników. Tytuł rozdziału 

powinien brzmieć Charakterystyka rynku wierzytelności, tym bardziej, że jakiejś szczególnej roli rynku 

wierzytelności na rynku finansowym w rozdziale 2 nie zidentyfikowano. Autor ogranicza się do 

stwierdzenia, że „Rynek wierzytelności niewątpliwie wspiera wszystkie (…) funkcje rynku finansowego” 

(s. 22). 

Pierwszy podrozdział (2.1) miał być poświęcony miejscu rynku wierzytelności na rynku 

finansowym, jednak tego miejsca Autorowi nie udało się określić.  Zdecydowanie należało nadać inny 

tytuł całemu podrozdziałowi 2.1, ponieważ tytuły 2.1 i 2.1.2 są tożsame. Tytuł obecnego podpunktu 

2.1.1 funkcje rynku finansowego w odniesieniu do rynku wierzytelności także budzi zastrzeżenia, 

ponieważ de facto skrótowo odniesiono się w nim do funkcji rynku wierzytelności na tle funkcji rynku 

finansowego. Same funkcje rynku finansowego scharakteryzowano prawidłowo. Inaczej powinien 

brzmieć również tytuł podpunktu 2.1.2. W obecnym brzmieniu jest to Miejsce rynku wierzytelności na 

tle rynku finansowego. Czytelnik oczekuje, że Autor to miejsce w pewien sposób określi, szacując 

wielkość tego rynku i odnosząc się do relacji pomiędzy pojęciami „instrument finansowy” (czyli 

przedmiot obrotu na rynku finansowym) i „wierzytelność” (czyli przedmiot obrotu na rynku 

wierzytelności), jednak oczekiwania te nie zostają spełnione, gdyż przedmiotem analizy w podpunkcie 

2.1.2 są w zasadzie zależności pomiędzy rynkiem finansowym a rynkiem wierzytelności. 

Wyodrębnienie tych zależności to jednocześnie duży atut prowadzonych rozważań – mają one 

charakter autorski i można je potraktować jako wkład własny w rozwój badań nad naturą 

wierzytelności. We fragmencie dotyczącym obszaru powstawania wierzytelności w kontakcie z 

zagranicą (s. 26) należało również wspomnieć o tym, że na wycenę i obrót tego typu wierzytelnościami 

wpływa także, jeśli nie przede wszystkim, reżim kursowy. Nie do końca uzasadnione jest wprowadzenie 

bardzo skrótowego podpunktu 2.1.3. Podział rynku finansowego ze względu na terminy zawieranych 

transakcji. Podpunkt ten wprowadzono, żeby zaznaczyć, iż wierzytelności mogą powstawać zarówno 

na rynku pieniężnym, jak i na rynku kapitałowym, jednak obrót portfelem wierzytelności odbywa się 
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głównie na rynku kapitałowym. Jeśli Autor zamierzał podkreślić wagę tej prawidłowości i jest to własna 

konstatacja, należało wspomnianą tezę uzasadnić sięgając do odpowiednich przykładów, znacząco 

rozszerzając cały fragment (rozdział 2 należałoby wówczas poszerzyć o wątek struktury rynku 

finansowego i kryteriów jego podziału). Jeśli wskazanie prawidłowości miało charakter jedynie 

informacyjny, a informację tę Autor zaczerpnął z literatury przedmiotu, należało wskazać jej źródło. W 

tym drugim przypadku o wspomnianej prawidłowości można było nadmienić w podrozdziale 

poświęconym portfelowi wierzytelności (1.3), tym bardziej że szczegółowy podział rynku finansowego 

na rożne segmenty nie stanowi jakiegoś szczególnie istotnego tła dla rozważań ani w części 

teoretycznej, ani w części empirycznej. 

Niewątpliwym atutem rozprawy jest szczegółowa charakterystyka uczestników rynku 

wierzytelności przedstawiona w podrozdziale 2.2 oraz zwrócenie uwagi, że ten sam podmiot „może 

tworzyć zarówno popyt, jak i podaż, może być wierzycielem pierwotnym lub wtórnym”. O ile 

schematyczne przedstawienie uczestników rynku wierzytelności nie budzi zastrzeżeń (rys. 3, s. 28), to 

do jego opisu mam pewne uwagi. Na rys. 3 Autor wskazał cztery główne grupy uczestników rynku 

wierzytelności: dłużników, podmioty prowadzące windykację, instytucje wspomagające oraz 

inwestorów. W takiej kolejności należało też wskazane grupy scharakteryzować, starając się podkreślić, 

że są to odrębne kategorie. Postąpiono tak jedynie w odniesieniu do dłużników, gdyż z treści 

zaprezentowanych na s. 30 wynika, że wszystkie pozostałe grupy Autor zaliczył do wierzycieli: „Katalog 

wierzycieli jest identyczny, gdyż właściwie wszyscy wymienieni powyżej dłużnicy mogą w gospodarce 

należeć także do wierzycieli. Ze względu na ich znaczenie dla rynku wierzytelności należy jednak 

wyróżnić następujących jego uczestników (….)” i tu wymienione są wszystkie pozostałe podmioty. Na 

s. 32 zamiast terminu „depozytariusz” należało użyć terminu „deponent”.  

Podrozdział 2.3 Procesy zachodzące na rynku wierzytelności ma charakter wprowadzający w 

problematykę wspomnianych procesów. Część ta potraktowana została w sposób bardzo ogólny i 

skrótowy – procesy występujące w cyklu życia wierzytelności należało scharakteryzować nieco szerzej, 

wyodrębniając ich konkretne etapy i definiując sam cykl życia wierzytelności. W tej części powinna 

znaleźć się również zapowiedź tych procesów, które zostaną szerzej opisane w kolejnych podpunktach. 

Tymczasem Autor ograniczył się do zapowiedzi opisu jedynie procesu windykacji wierzytelności, co 

zresztą uczynił dwukrotnie (s. 32 oraz 33). Nie do końca więc wiadomo, dlaczego w podpunktach 2.3.3. 

i 2.3.4. Autor podejmuje problematykę działalności sekurytyzacyjnej i działalności faktoringowej 

(chociaż jest to uzasadnione merytorycznie, nie zostało to zapowiedziane). Do punktów 2.3.1-2.3.4. nie 

wnoszę uwag merytorycznych. Wszystkie wspomniane części stanowią cenne źródło wiedzy na temat 

zasad windykacji wierzytelności, podmiotów prowadzących działalność windykacyjną, sekurytyzacji i 

działalności faktoringowej, a prezentacja tych form obrotu wierzytelnościami w ujęciu procesowym 

stanowi ciekawe spostrzeżenie i wartość dodaną rozprawy. Jeśli jednak w podrozdziale 2.3 

konsekwentnie stosujemy podejście procesowe, podpunkty 2.3.1 i 2.3.2 powinny zostać umiejętnie 
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połączone, ponieważ dotyczą tego samego procesu. Pewien niedosyt budzi brak odniesienia się w 

początkowej części podpunktu 2.3.3., w której Autor przedstawia definicję i typy sekurytyzacji (s. 44-

45) do uregulowań prawnych w tym zakresie, których źródłem są m.in.: Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 wprowadzające definicję sekurytyzacji i jej podział na 

sekurytyzację tradycyjną i syntetyczną, Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe określająca 

zasady przeprowadzania sekurytyzacji przez banki w Polsce, Ustawa z dn. 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (oraz aktualne propozycje 

zmian do tej ustawy) określająca zasady funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych i umów o 

subpartycypację. W części poświęconej sekurytyzacji można było nieco uwagi poświęcić rodzajom 

instrumentów emitowanych w tym procesie (tym bardziej, że Autor nawiązuje do nich w rozdziale 3.). 

Na s. 49 pojawia się kontrowersyjne zdanie: „Jednym z istotniejszych etapów procesu 

sekurytyzacyjnego, którego dotyczy niniejsza rozprawa doktorska (…)” – rozprawa nie dotyczy procesu 

sekurytyzacyjnego, który jest jedynie jednym z obszarów rozważań Autora. Nieco więcej kontrowersji 

budzi konstrukcja podrozdziału 2.4. Specyfika obrotu wierzytelnościami. Nie widzę uzasadnienia dla 

wprowadzenia odrębnego podpunktu 2.4.1. Specyfika obrotu wierzytelnościami niebankowymi. 

Wprawdzie temat pracy dotyczy wierzytelności niebankowych, jednak albo należało podzielić 

podrozdział 2.4. na dwa podpunkty dotyczące odpowiednio wierzytelności bankowych i 

niebankowych, albo specyfikę obrotu obydwu wspomnianych rodzajów wierzytelności opisać bez 

wyodrębniania podpunktów w ramach podrozdziału 2.4. rozpoczynając od ogólnych rozważań na 

temat obrotu wierzytelnościami. W obecnej postaci wątki wierzytelności bankowych i niebankowych 

przeplatają się w 2.4. i 2.4.1., co ogranicza przejrzystość wywodu. Ponadto specyfika obrotu zarówno 

wierzytelnościami bankowymi i niebankowymi jest opisana „nie wprost” – warto byłoby najpierw 

konkretnie nazwać (wypunktować) cechy obydwu form obrotu, a potem te cechy omówić. Nie do 

końca zrozumiałe jest stwierdzenie, że „Rynek obrotu wierzytelnościami bankowymi jest dość dobrze 

ustrukturyzowany” (s. 54). 

 

6.3. Rozdział 3. 

W części wprowadzającej należałoby określić, jak Autor rozumie pojęcie podaży wierzytelności 

(bo pojęcie to jest nie do końca jasne) i jakie podmioty tę podaż tworzą. W następnych podpunktach 

podmioty te zostałyby kolejno omówione. W części dotyczącej banków rozważania należało rozpocząć 

od przedstawienia wartości kredytów udzielonych przez polski sektor bankowy, a dopiero potem 

przejść do omówienia wskaźnika kredytów zagrożonych, podając jego konstrukcję (tej konstrukcji w 

treści pracy się nie doszukałam). W podpunkcie 3.1.2. Autor opisuje instytucje pożyczkowe, robi to 

jednak dość pobieżnie tłumacząc się tym, że „W większości raportów i opracowań pomijana jest branża 

pozabankowa” (s. 60). Tymczasem cennym źródłem danych jest raport Rozwój systemu finansowego 

w Polsce publikowany corocznie przez NBP i zamieszczany na oficjalnej stronie internetowej tej 
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instytucji (NBP korzysta z kolei z raportu GUS Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego).  

Znajduje się w nim informacja nt. pożyczek udzielonych przez firmy pożyczkowe, na podstawie której 

zakres informacji prezentowanych w rozprawie mógłby być szerszy. W podpunkcie 3.1.3. 

Przedsiębiorstwa, charakteryzując podaż wierzytelności po stronie przedsiębiorstw, uwypuklono 

problem obrotu wierzytelnościami przeterminowanymi, choć – jak Autor sam przyznaje – „W 

większości branż działalność opiera się na kredytach kupieckich” (s. 60); kredyty te i ich wielkość zostały 

potraktowane zdawkowo. W tej części kontrowersyjna jest także kolejność poruszanych wątków – 

najpierw należało wskazać odsetek faktur płatnych w terminie, a następnie przejść do wskazania branż, 

w których występują największe zaległości. Pierwsze zdanie podpunktu 3.1.5. (s. 64) ma charakter 

wprowadzający i powinno znaleźć się na początku rozdziału, czyli w miejscu, w którym należało 

zdefiniować podaż wierzytelności. W podrozdziale 3.2. Autor podaje spóźnioną definicję wierzycieli 

wtórnych, która powinna znaleźć się na s. 30. Tym razem mamy jednak zapowiedź podmiotów 

zaliczonych do wierzycieli wtórnych, które zostaną szerzej opisane w kolejnych fragmentach wywodu. 

Mam jednak wątpliwość dotyczącą tytułu podrozdziału 3.2. Skoro przyglądamy się rynkowi 

wierzytelności od strony podaży i popytu to tytuł powinien brzmieć raczej Popyt na wierzytelności 

(alternatywne rozwiązanie, być może lepsze ze względu na zakres prezentowanych treści, to zmiana 

tytułu podrozdziału 3.1. na Rynek wierzycieli pierwotnych). Punkt 3.2.2. Rynek firm faktoringowych jest 

dość dobrze opracowany, można nawet powiedzieć, że jest zbyt szczegółowy w porównaniu do partii 

tekstu poświęconych pozostałym wierzycielom wtórnym. Autor słusznie rozpoczyna tę część od 

rozważań dotyczących rynku światowego, następnie przechodzi do rynku europejskiego i polskiego. 

Zamieszczanie informacji o polskim rynku faktoringu na s. 70 (czyli tam, gdzie Autor opisuje rynek 

światowy i europejski) nie jest zabiegiem trafionym, gdyż polskiemu rynkowi faktoringu poświęcono 

podpunkt 3.2.2.2. Polski rynek usług faktoringowych. Do podpunktu 3.2.3. Rynek funduszy 

sekurytyzacyjnych nie zgłaszam większych zastrzeżeń – ujęte w niej treści prezentowane są we 

właściwym porządku (najpierw rynek światowy, potem rynek polski). Skrótowe nazwy instytucji takich 

jak Fannie Mae, Freddie Mac i Ginnie Mae należało jednak rozwinąć podając, chociaż w nawiasie, pełną 

nazwę. W podrozdziale 3.3. ewidentnie brakuje mi rozważań dotyczących Polski, choć mam 

świadomość, że zdobycie tego typu danych mogło być szczególnie trudnym zadaniem. Ogólne uwagi 

dotyczące rozdziału 3 są następujące: po pierwsze, Autor słusznie przeanalizował polski rynek 

wierzytelności pod kątem podaży, popytu i rynku obrotu wierzytelnościami, jednak w każdej 

wymienionej płaszczyźnie zakres analizy nieco się różni, co ogranicza spójność wywodu (nie w każdym 

przypadku Autor odnosi się do rynku światowego lub choćby europejskiego, a w przypadku obrotu 

wierzytelnościami pominięty został rynek polski). Po drugie, choć tytuł zapowiada określenie 

perspektyw rozwoju rynku wierzytelności w Polsce, celu tego nie udało się osiągnąć. Określenie 

perspektyw rozwoju jest równoznaczne z wyodrębnieniem szans i zagrożeń po stronie podaży, popytu 

i obrotu, ewentualnie ze sporządzeniem prognozy rozwoju tych czynników, co jednak nie zostało 
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zrealizowane. Dlatego tytuł rozdziału 3 powinien raczej brzmieć: Polski rynek wierzytelności na tle 

rynku światowego, a Autor powinien bardziej zadbać o konsekwentne przedstawianie tendencji na 

rynku polskim na tle rynku światowego w każdej płaszczyźnie analizy. 

 

6.4. Rozdział 4 

Rozdział 4 stanowi cenne studium zasad i czynników wpływających na wycenę wierzytelności 

oraz modeli ich wyceny. Na s. 89 pojawia się stwierdzenie, że „W wypadku wierzytelności 

korporacyjnych większość zagadnień opisywanych w niniejszej pracy nie będzie miała istotnego 

zastosowania, gdyż dla portfeli wierzytelności korporacyjnych proces udzieleń finansowania, ściągania 

wierzytelności oraz – przy wystąpieniu problemów ze spłatą – także proces windykacji odbywają się na 

zupełnie innych zasadach”. Czy Autor daje do zrozumienia, że przedmiotem rozważań jest portfel 

wierzytelności konsumenckich? Jeśli tak, to należało to zaznaczyć we wstępie do pracy. Tytuł 

podpunktu 4.2.3. Uwzględnienie kosztów windykacji lepiej byłoby sformułować po prostu „Koszty 

windykacji”. Ponadto wątpliwa jest zasadność rozważań na temat kosztów windykacji w tym miejscu, 

gdzie przedstawione zostały ogólne zasady wyceny, tym bardziej że koszty te, w nieco szerszym 

zakresie zostały omówione w podpunkcie 4.3.8 (swoją drogą kontrowersje budzi sposób podziału 

omawianych kosztów windykacji: w podpunkcie 4.2.3, s. 92 Autor dzieli je na koszty zmienne i stałe, 

natomiast w podpunkcie 4.3.8, s. 137, na bezpośrednie i pośrednie). Taki zabieg sprawia wrażenie 

dublowania treści. Zdecydowanie bardziej właściwym miejscem dla szczegółowego omówienia 

kosztów windykacji jest podpunkt 4.3.8. Skoro na s. 101 Autor za podstawowe kryterium 

wyodrębniania subportfeli uznaje odział portfela na część aktywną i nieaktywną, czemu kryterium to 

nie zostało wymienione w tabeli 10 (s. 102)? Na s. 107 Autor powołuje się na metodę wewnętrznych 

ratingów (błędnie nazywając ją metodą wewnętrznych rankingów) i Nową Umowę Kapitałową (NUK). 

Ze względu na to, że NUK została zastąpiona Bazyleą III, bezpieczniej powołać się ogólnie na 

rekomendacje bazylejskie. Na s. 112-113 Autor zapowiada wzór na RR (retention rate), podczas gdy 

przytoczony wzór jest wzorem na LGD (loss given default). Na s. 113 Autor powołuje się na historyczny 

MSR 36 wskazując, że został on opublikowany przez Unię Europejską. Jest to pewien skrót myślowy, 

gdyż należy zwrócić uwagę, że MSR/MSSF ustanawia i publikuje Rada Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości, natomiast poszczególne MSR/MSSF włączane są do prawa UE w formie rozporządzeń 

wykonawczych Komisji Europejskiej. Na s. 113 Autor zapowiada przedstawienie schematu 

dyskontowania przepływów na rysunku 4, podczas gdy na tymże rysunku przedstawiono powiązanie 

EAD z wartością LGD i RR. W pierwszym zdaniu podpunktu 4.3.9 Obszary niedoskonałości wycen 

portfela wierzytelności w pierwszym zdaniu (s 140) prawdopodobnie wkradł się błąd. Zdanie to brzmi 

w sposób następujący: „Należy mieć na uwadze to, że w rozdziale drugim przedstawiono modelowe 

podejście do wyceny portfela wierzytelności, które w praktyce, w celu urzeczywistnienia rzeczywistej 

wartości godziwej wycenianego aktywa, wymaga istotnych modyfikacji”. Raczej chodziło o rozdział 
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czwarty. Ponadto w rozdziale 4.3.9., w którym zaledwie nadmieniono występowanie pewnych zjawisk 

wymagających modyfikacji klasycznego podejścia do wyceny, Autor powinien wskazać, jakie 

konkretnie są to zjawiska lub zaakcentować rolę modelu biznesowego w wycenie, bo tej roli 

poświęcona jest zasadnicza część rozdziału piątego. Zdecydowanie należało także określić, jak Autor 

rozumie model biznesowy. Stanowiłoby to płynne przejście do analizy empirycznej przeprowadzonej 

w ostatnim rozdziale.  

 

6.5. Rozdział 5 

Rozdział 5 stanowi niewątpliwie najlepiej opracowaną i niezwykle interesującą część rozprawy. 

Autor przedstawił w niej bardzo szczegółowe analizy stanowiące efekt badań własnych, a zarazem 

rozwiązał konkretny problem badawczy. Jednak do tej części również zgłaszam kilka uwag. Na s. 144 

Autor stwierdza: „W podrozdziale 5.2. przedstawiono metodykę budowania, charakterystykę i 

procedurę wyceny portfela bazowego, do którego odnosić się będą dalsze analizy przedstawione w 

podrozdziałach 5.3-5.8, gdzie przedstawiono opis czynników, które wyodrębnił autor, i ich potencjalny 

wpływ na wycenę portfela wierzytelności”. Także zgodnie z zapowiedzią znajdującą się na s. 144 

„Czynniki wewnętrzne, powiązane z sytuacją biznesową wierzyciela, opisywane w podrozdziałach 5.3-

5.8. stanowią główny obszar rozważań niniejszej rozprawy doktorskiej”. W akapicie wcześniejszym 

Autor wskazuje, że czynniki te stanowią przedmiot rozważań w podrozdziałach 5.4.-5.8. Na s. 154 Autor 

przedstawia algorytm generowania spłat pożyczek w portfelu bazowym, natomiast na s. 155 

odnajdujemy stwierdzenie, że „algorytm ten miał za zasadnie zasymulować podstawowe czynniki, 

które decydują o prawdopodobieństwie spłaty kolejnej raty”. Jak zrozumiałam, zadaniem algorytmu 

była symulacja spłat, a nie czynników, natomiast na s. 155-156 są opisane pewne założenia, na których 

Autor opierał się przeprowadzając symulację. Można uznać, że pozostałe podrozdziały 5.3-5.8 

faktycznie podejmują problematykę wpływu czynników biznesowych na spłacalność i wycenę pożyczek 

znajdujących się w portfelu bazowym. Czy na s. 158-161 omawiane są wartości nominalne sald? We 

wszystkich kalkulacjach zaprezentowanych w części empirycznej, także tych przedstawionych w 

tabelach należało wskazać, gdzie Autor podaje wartość nominalną sald, a gdzie wartość godziwą, przez 

co przekaz byłby bardziej czytelny (z moich kalkulacji wynika, że wartość nominalna (?) salda bieżącego 

wierzytelności aktywnych podana na s. 159 wyniosła 781 152,11 zł, a nie 781 151,1 zł). Na s. 162 Autor 

stwierdza, że „Szczegółowe informacje o sposobie obliczania wskaźnika LGD przedstawiono w 

podrozdziale 4.6.2.”, podczas gdy przedstawiono je w podrozdziale 4.3.6. Na s. 222 w drugim punkcie 

zamiast „pożyczkobiorca”, powinno być „pożyczkodawca”. Niestety, nie zgadzam się ze stwierdzeniem 

znajdującym się na s. 151, że „(…) bazowanie na rzeczywistych portfelach wierzytelności w pewien 

sposób ograniczyłoby wartość poznawczą niniejszej pracy, gdyż zmieniłoby charakter obliczeń 

przedstawionych w niniejszym rozdziale w swego rodzaju case study pokazujące wpływ czynników na 

wycenę konkretnych portfeli, nie dając ogólnego poglądu na wpływ takich zjawisk na inne portfele”. 
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Wykorzystanie portfeli rzeczywistych byłoby raczej cennym uzupełnieniem (choć z pewnością nie 

zastępowałoby) zaprezentowanych treści i być może pozwoliłby na pełniejszą realizację celów pracy. 

Uwagę tę można potraktować jako przyczynek do ewentualnych dalszych badań Autora nad naturą i 

wyceną wierzytelności. Do całości rozdziału 5 nasuwa się jeszcze jedna uwaga krytyczna. Zgodnie z 

zapowiedzią zamieszczoną na s. 144, w podrozdziałach 5.3.-5.8 będą analizowane czynniki 

wewnętrzne, powiązane z sytuacją biznesową wierzyciela. Czytelnik oczekuje, że tytuły poszczególnych 

podrozdziałów będą zapowiedzią analizy konkretnie nazwanych czynników wewnętrznych. 

Tymczasem niektóre z nich zostały sformułowane w taki sposób, że natury ich związków z modelem 

biznesowym trzeba się domyślać. 

 

6.6. Zakończenie 

Lepiej byłoby użyć sformułowania „podsumowanie” lub „wnioski” (zakończenie ma raczej 

konotacje literackie). Wnioski sformułowane prawidłowo, chociaż zbyt ogólnie. W części 

podsumowującej pracę Autor powinien dokładnie rozliczyć się z tego, w jakim zakresie udało mu się 

zrealizować poszczególne cele pracy i jakie były potencjalne trudności w tej materii, a nie jedynie 

konstatować, że „Dzięki realizacji celów pomocniczych możliwe było zrealizowanie celu głównego, czyli 

dokonanie analizy wpływu czynników biznesowych na proces wyceny oraz przedstawienie 

proponowanego algorytmu uwzględniającego dany czynnik w wycenie portfeli wierzytelności”(s. 289). 

Należy też zwrócić uwagę, że główny cel pracy został we wstępie sformułowany nieco inaczej niż w 

zakończeniu, co nie powinno mieć miejsca. Nie do końca zgadzam się też ze stwierdzeniem, że Autor 

zaproponował w pracy „(…) procedury, które pozwalają na identyfikację i analizę przedstawionych 

czynników biznesowych w portfelu wierzytelności oraz zaproponował metodykę pozwalającą na 

modyfikację standardowych metod wyceny wierzytelności”. Metodyka uwzględniania wybranych 

czynników biznesowych rzeczywiście została zaproponowana, jednak bynajmniej nie procedury 

(abstrahując od tego, że „procedura” to niezbyt szczęśliwe sformułowanie w tym kontekście). We 

wnioskach oczekiwałabym podania konkretnych syntetycznych algorytmów, na wzór algorytmu 

znajdującego się na s. 154 (rys. 6), które z powodzeniem mogłyby zostać zaproponowane po jakże 

obszernej analizie empirycznej przeprowadzonej w rozdziale 5. Bardzo cenne są natomiast uwagi 

dotyczące wypełnienia luki badawczej w postaci wskazania „istoty powiązania modelu biznesowego 

wierzyciela z wartością wyceny wierzytelności” (s. 290) oraz wytyczenia kierunków dalszych badań w 

tej materii. Podejmując wątek obszarów aplikacyjnych przeprowadzonych badań należało je 

doprecyzować. 

 

7. Uwagi do struktury tekstu 

We Wstępie zawartość poszczególnych rozdziałów została opisana dość skrótowo, natomiast 

bardziej szczegółowe uzasadnienie struktury pracy znajduje się niepotrzebnie w jej treści. Tak jest np. 
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na początku rozdziału 3. (s. 57). Właściwe cały tekst wprowadzający do rozdziału 5. (s. 142-144) także 

powinien znaleźć się we wstępie. Dodatkowo wiele problemów poruszonych w tym miejscu zostało już 

wcześniej zaakcentowanych, przez co czytelnik ma po raz kolejny wrażenie dublowania się treści. 

Pewna część ogólnych informacji, które znajdują się w podrozdziale 5.2. i 5.2.1., również powinna trafić 

do wstępu, w którym nic nie ma na temat tego, że portfel bazowy będzie portfelem teoretycznym. We 

wstępie brakuje także dookreślenia metod oraz okresu analizy. 

W strukturze treści widoczne bardzo nierówne rozłożenie akcentów. Rozdział 1. jest wyraźnie 

zbyt krótki (jego długość odpowiada mnw. długości rozdziału pracy magisterskiej), rozdziały 2. i 3. nieco 

dłuższe, ale również stosunkowo krótkie i bardzo długi rozdział 5. (rozdział 4. ma mnw. poprawną 

objętość). Należałoby się zastanowić, czy wobec takich dysproporcji, wyodrębnianie rozdziału 1. w 

obecnej postaci jest zasadne, czy nie lepiej było połączyć prezentowane w nim treści z tymi 

zaprezentowanymi w rozdziale 2., tym bardziej, że treści rozdziału 1. i 2. się przenikają. Taki 

„połączony” rozdział ten mógłby mieć tytuł Charakterystyka rynku wierzytelności. 

Autor w sposób niezbyt konsekwentny stosuje zasady numeracji kaskadowej, tzn. pod 

numerem rozdziału (względnie podrozdziału) pojawia się fragment tekstu, który nie został 

przyporządkowany do żadnego podrozdziału (względnie podpunktu). Tak jest w wielu miejscach 

rozdziałach 2.-5. Zamieszczając na początku rozdziału fragment wprowadzający, zwykle robi się to 

przez dodanie osobnego podrozdziału, który można zatytułować np. Uwagi ogólne. W rozdziałach 4. i 

5. Autor stosuje ponadto numerację wielokrotnie kaskadową, co ogranicza przejrzystość wywodu. 

Podrozdział 4.1., a następnie podpunkt 4.2.4. Autor zatytułował odpowiednio Wstęp i Podsumowanie. 

Wstęp to termin zarezerwowany dla części wprowadzającej do całej pracy. Nie jestem też 

zwolennikiem zamieszczania w tekście podsumowań cząstkowych (pojawia się wówczas efekt 

dublowania treści) – miejsce na to jest w części podsumowującej całą pracę. Jeżeli jednak decydujemy 

się na taką konwencję, osobne podsumowania należało umieścić na końcu każdego rozdziału. 

 

8. Uwagi edytorskie 

Niektóre wykresy i tabele należało bardziej dopracować pod względem edytorskim. Autor 

niepotrzebnie posługuje się raz terminem „wykres”, innym razem „rysunek”. Na s. 38 w tekście nie ma 

odniesienia do tabeli 4.  Niezrozumiały tytuł tabeli 5 (s. 39). Na wykresie 17 (s. 76) na lewej osi brakuje 

jednostek, z kolei tytuł wykresu 18 (s. 77) dość niefortunny, nieadekwatny do zawartości. Tabela 10 (s. 

102-103) jest nie do końca zrozumiała – nie znajdują się w niej zapowiadane w tytule cechy podziału, 

tylko źródła, kryteria i sposoby podziału, czyli raczej zasady podziału; ponadto w kolumnie Przykłady 

powinny znaleźć się konkretnie nazwane grupy portfeli wyodrębnione na podstawie określonego 

kryterium, a Autor opisał w niej przyczyny wyodrębniania takich a nie innych portfeli. Na wykresie 29 

(s. 157) w opisie pionowej osi zdublowano jednostki. W tytule wykresu 33 (s. 161) znajdują się 3 

gwiazdki, które nie zostały wyjaśnione. Na wykresach 48 (s. 212) oraz 51 (s. 215)  informacja o 
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jednostkach na lewej osi została zdublowana (wyraz „odsetek” narzuca posługiwanie się jednostkami 

w wyrażeniu procentowym). Ponadto Autor nie stosuje numeracji wzorów i nie zamieszcza ich 

zbiorczego wykazu. Po stronie 90 brakuje s. 91, która została wpięta w niewłaściwym miejscu (po s. 

137). Autor nie zawsze konsekwentnie stosuje też skrótowce; np. w odniesieniu do Międzynarodowego 

Standardu Sprawozdawczości Finansowej raz operuje skrótem IFRS (s. 54), innym razem MSSF (s. 94). 

Szczegółowe podpunkty do podpunktów rozdziałów 4 i 5 nie zostały umieszczone w spisie treści. W 

spisie treści nie został wykazany podpunkt 4.3.7. 

 

9. Uwagi językowe 

W pracy jest wiele niefortunnych sformułowań: zamiast określenia „w literaturze przedmiotu” 

Autor używa określenia „w literaturze” (np. s. 26), co raczej rodzi skojarzenia z literaturą piękną; 

„Koronnym przykładem takiej praktyki” (s. 4); „W rozdziale trzecim przedstawione zostały perspektywy 

rozwoju rynku wierzytelności z perspektywy podmiotów kreujących podaż wierzytelności”; 

„zamodelowanych czynników” (s. 7); „zdrowych umów” (s. 43); „zaprognozować” (s. 49); portfele 

własne o międzynarodowej skali działalności” (s. 65); „leasingi” (s. 87);  „temat niniejszej pracy jest 

aktualny (…) pod kątem naukowym” (s. 87); „można uprościć do trzech podstawowych kroków” (s. 89); 

„stratyfikacji portfela” (s. 102) (raczej podziału portfela); „sztuczne portfele” (s. 151) (raczej „portfele 

teoretyczne”); „taki proces potrafi trwać latami” (s. 164); „Postać wyjściowa modelu posiadała postać” 

(s. 173); wyniki wycen dla trzech alternatywnych wariantów” (s. 186); „układ bazodanowy” (s. 191); 

„wierzytelności (…) zawarte na czas nieokreślony” (s. 220); „wraz z postępowaniem krzywej 

szkodowości” (s. 245) itp. 

 

10. Konkluzja 

Zgodnie z art. 13.1. powołanej Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych (…) 

rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wykazywać 

ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej  oraz umiejętność prowadzenia 

pracy naukowej. Biorąc pod uwagę słabiej przygotowaną część teoretyczną i znacznie bardziej 

dopracowaną część empiryczną, a także to, że zgłoszone uwagi dotyczą głównie precyzji wypowiedzi 

oraz konstrukcji pracy należy stwierdzić, że rozprawa doktorska mgra Mateusza Mikutowskiego 

Wycena portfela wierzytelności niebankowych spełnia kryteria ustawowe przewidziane dla prac 

doktorskich. W związku z powyższym wnoszę o dopuszczenie jej do publicznej obrony. 

 

                                                                                             Dr hab. Aleksandra Jurkowska, prof. UEK 

                                                                                                                     


