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1. Uwagi wstępne 
 

Podstawę sporządzenia niniejszej recenzji stanowi pismo Pani prof. dr hab. Barbary 

Jankowskiej, Przewodniczącej Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2022r. 

Dokonując oceny rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Krawczyka uwzględniono wymogi 

formalno-prawne, o których mowa w art. 13 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz 

par. 6 ust. 4 rozporządzania MNiSW z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowego 

przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym 

oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.  

Kolejne elementy recenzji odnoszą się do poszczególnych kryteriów oceny: wagi podjętej 

problematyki, trafności wyboru obszaru badawczego, oryginalności podejścia i 

rozwiązania problemu naukowego, kompletność i poprawności sformułowania celów i 

hipotez badawczych, wyboru metod badawczych, struktury i treści rozprawy, jakości 

merytorycznej rozprawy oraz strony formalno-warsztatowej rozprawy. 

2. Temat rozprawy doktorskiej i uzasadnienie jego wyboru 
 

Recenzowana rozprawa podejmuje problematykę finansowania działalności 

banków z wykorzystaniem emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacji), na tle 

zmian zachodzących w systemie finansowym. Rozważania zawarte w pracy łączą 

problematykę funkcjonowania banków komercyjnych, w tym zagadnień dotyczących 

kształtowania struktury źródeł finansowania banków z analizą rozwoju rynku obligacji 

korporacyjnych w Polsce. Ewolucja struktury źródeł finansowania banków 
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komercyjnych, z uwzględnieniem środków pochodzących z emisji obligacji, 

prezentowana jest na tle zmian zachodzących w systemie finansowym, w tym w 

odniesieniu do problemu zachowania stabilności finansowej. Tym samym tematyka 

rozprawy wpisuje się w szeroki nurt badań z zakresu funkcjonowania systemu 

finansowego, rozwoju rynków finansowych oraz finansowania działalności banków 

komercyjnych, co jednoznacznie wskazuje na osadzenie pracy w dyscyplinie ekonomia i 

finanse. 

Problem badawczy podjęty w rozprawie jest interesujący i ważny zarówno z perspektywy 

kadry zarządzającej bankami komercyjnymi (w szczególności w zakresie kształtowania 

struktury źródeł finansowania i zarządzania aktywami i pasywami banku), jak i z 

perspektywy uczestników systemu finansowego, w tym inwestorów lokujących środki 

finansowe w obligacjach emitowanych przez banki komercyjne. Praca podejmuje też 

zagadnienia istotne z perspektywy systemowej, a mianowicie analizuje zmiany 

zachodzące w systemie finansowym w powiązaniu ze zmianami w podejściu do 

finansowania działalności bankowej w odniesieniu do możliwości zachowania stabilności 

systemu finansowego. Podjęcie dyskusji w tym obszarze wydaje się niezwykle cenne w 

kontekście bieżącej sytuacji gospodarczej i obserwowanych zawirowań w systemie 

finansowym. 

Za oryginalny wkład Autora rozprawy należy wskazać połączenie problematyki źródeł 

finansowania działalności bankowej z analizą zmian zachodzących w systemie 

finansowym (na tle ewolucji od modelu kontynentalnego do modelu anglosaskiego). Dla 

realizacji założonych celów pracy Autor zgromadził i poddał analizie zestaw bogatych 

danych empirycznych pochodzących z różnych źródeł ilustrujących ewolucję polskiego 

rynku obligacji korporacyjnych oraz zmiany struktury źródeł finansowania banków 

komercyjnych w Polsce, na tle europejskiego sektora bankowego. 

3. Cele rozprawy i hipotezy badawcze oraz wykorzystane metody badawcze i źródła 
 

We wprowadzeniu do pracy Autor wskazał podstawowy cel i hipotezę główną 

rozprawy. Dodatkowo Autor sformułował 7 celów pomocniczych oraz  5 hipotez 

pomocniczych, które mają komplementarny charakter i stanowią próbę uszczegółowienia 

analizowanego problemu. 

Podstawowy cel sformułowano jako (s. 6): „ ukazanie ewolucji struktury finansowania 

polskich banków komercyjnych w świetle teorii modeli rynków finansowych ze 

szczególnym uwzględnieniem roli obligacji bankowych”. Cel ten wskazuje kierunek 

rozważań teoretycznych i analiz empirycznych prowadzonych w pracy, pewne 

wątpliwości budzi jednak sposób jego sformułowania. Pierwsze zastrzeżenie ma 

charakter językowy – biorąc pod uwagę związek logiczny obligacji ze struktura 

finansowania, prawidłowe brzmienie celu powinno być następujące: „ukazanie ewolucji 

struktury finansowania polskich banków komercyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 

roli obligacji bankowych w świetle…” Drugie zastrzeżenie ma charakter porządkujący i 

dotyczy części odnoszącej się do „teorii modeli rynków finansowych”. Biorąc pod uwagę 
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rozważania prezentowane w pracy (np. s. 5, s.158), w celu powinno znaleźć się raczej 

odniesienie do „modeli systemu finansowego” a nie „modeli rynków finansowych”. Jak sam 

Autor na s. 135 podkreśla: „należy wyraźnie odróżniać system finansowy od rynku 

finansowego, ponieważ nieprawidłowo są one często utożsamiane”. 

Podobna uwaga odnosi się do sposobu sformułowania hipotezy głównej, która brzmi (s. 

7): „wykorzystanie rynku dłużnych papierów wartościowych w finansowaniu działalności 

bankowej przez polskie banki komercyjne w latach 2004-2018 wpisuje się w ewolucję 

kontynentalnego modelu rynków finansowych”. Podczas gdy, na s. 161 Autor pisze: 

„Główna hipoteza postawiona w niniejszej pracy mówi o ewolucji kontynentalnego 

modelu systemu finansowego jako punktu odniesienia do zmian w polskim systemie 

bankowym”. W wielu miejscach pracy Autor w odniesieniu do podstawowego celu i 

hipotezy głównej używa zamiennie pojęć „model rynków finansowych” z „modelem 

systemu finansowego”, co wprowadza pewien chaos definicyjny. To samo zastrzeżenie 

dotyczy hipotezy 4 pomocniczej, w której Autor zakłada: „tradycyjny podział struktury 

rynków na europejski oraz anglosaski staje się nieaktualny” (s. 8), a następnie na stronie 

211 konkluduje: „tradycyjny podział systemów na oparty na bankach oraz oparty na 

rynkach finansowych staje się nieaktualny”. Należy przyjąć więc, że ta wariantowość 

sposobu sformułowania celu i hipotezy głównej nie jest zamierzona i wynika z 

przeoczenia Autora rozprawy. 

Podobną dowolność terminologiczną można znaleźć w wielu miejscach pracy (np. 

zamiennie używane pojęcia „pasywa” i „zobowiązania” s. 116, s. 182-184), dotyczy to 

również sposobu sformułowania celów pomocniczych, i tak np. na s. 7 w celu 5 Autor 

odnosi się do „strategii finansowania polskiego sektora bankowego”, w celu 7 do „strategii 

finansowania działalności przez banki komercyjne”, podczas gdy w celu 6 wywołuje 

pojęcie „polityki finansowania się polskich banków”.  Używanie nieprecyzyjnych pojęć, bez 

określenia ich zakresu znaczeniowego utrudnia śledzenie toku rozważań Autora. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, iż cel 6: „kategoryzacja czynników stojących za 

zmianami w polityce finansowania się polskich banków na rynku dłużnych papierów 

wartościowych” wydaje się być zawarty w celu 5: „identyfikacja i kategoryzacja czynników 

mających wpływ na zmiany w strategii finansowania polskiego i europejskiego sektora 

bankowego”. 

Inną kwestią jest błędne wskazanie analizy jako celu pracy np. cel 3 sformułowano jako: 

„przeprowadzenie analizy zmian struktury pasywów…” czy cel 7 jako: „analiza wpływu 

zmian strategii finansowania…”; podczas gdy analiza jest metodą badawczą, czyli 

sposobem dotarcia do celu, nie może więc być celem samym w sobie. Tym bardziej, że 

Autor na podstawie przeprowadzonej analizy danych empirycznych dokonuje oceny 

zmian struktury pasywów, interpretuje otrzymane wyniki i przedstawia wnioski płynące 

z tych analiz. Tym samym realizując cel w szerszym zakresie niż sugeruje to sposób jego 

sformułowania. 

Wracając do hipotezy głównej, dyskusyjne wydaje się być jej sformułowanie z 

wykorzystaniem wyrażenia postulatywnego (…wpisuje się w ewolucję…), gdyż rodzi to 
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trudność w jej empirycznej weryfikacji. W związku z tym pojawia się pytanie jakie metody 

i jakie zestawy danych umożliwią przyjęcie lub odrzucenie tak sformułowanej hipotezy 

głównej rozprawy. 

We wprowadzeniu do pracy Autor przedstawił zastosowane metody badawcze 

oraz informację o wykorzystanych źródłach danych rynkowych i sektorowych. 

Opracowanie ma charakter studium analityczno-empirycznego z nakreślonym tłem 
teoretycznym. 

W zakresie metod badawczych, dla rozważań teoretycznych wykorzystano studia 

literatury krajowej i zagranicznej, zwartej i ciągłej, analizę aktów prawnych oraz 

raportów. Jednak wykorzystane źródła literatury przedmiotu są stosunkowo 

ograniczone, brakuje bowiem wielu pozycji autorów krajowych i zagranicznych 

zajmujących się problematyką przedstawioną w pracy. Spośród wielu pojęć używanych 

w rozprawie część nie została wyjaśniona w wystarczający sposób (np. strategia 

finansowania, struktura finansowania, obligacje podporządkowane), nie odniesiono się 

szerzej do dotychczasowych badań (tak teoretycznych, jak i empirycznych) z zakresu 

kształtowania strategii finansowania banków komercyjnych czy wykorzystania obligacji 

podporządkowanych. Nie wskazano w wyraźny sposób luki badawczej, którą ma 

wypełnić rozprawa doktorska. Brakuje również polemiki Autora, syntetycznego 

podsumowania różnych stanowisk teoretycznych istotnych dla tematyki pracy czy 

jasnego stanowiska Autora w przypadku kwestii budzących wątpliwości definicyjne. Są 

to istotne elementy pracy doktorskiej, ponieważ pozwalają uporządkować prowadzone 

rozważania. Ograniczone studia teoretyczne wydają się stanowić tylko tło dla prezentacji 

bogatych danych empirycznych, co potwierdza analiza struktury źródeł wykorzystanych 

w pracy, która wskazuje na koncentrację na danych rynkowych i sektorowych (104 

pozycje literatury przedmiotu w porównaniu do 116 raportów i materiałów 

internetowych zawierających dane empiryczne).  

Badania empiryczne przeprowadzono w odniesieniu do rynku obligacji komercyjnych w 

Polsce, w tym rynku obligacji emitowanych przez banki komercyjne oraz do działalności 

sektora bankowego w Polsce i w Europie (w wybranych krajach europejskich).  

Podstawowy okres analizy obejmuje lata 2004-2018, jednak dane empiryczne 

prezentowane na licznych wykresach obejmują różne zakresy czasowe (w zależności od 
specyfiki i dostępności analizowanych danych).  

Do zgromadzenia danych empirycznych ilustrujących ewolucję rynku obligacji 

bankowych w Polsce Autor wykorzystał dane udostępniane przez agencje Bloomberg i 

Fitch Polska oraz KNF i GPW w Warszawie. W ten sposób zbudował autorską bazę danych 

umożliwiających przeprowadzenie szczegółowej analizy zmian na rynku obligacji 
bankowych w Polsce, z uwzględnieniem strony podażowej i strony popytowej rynku. 

Do analizy sektora bankowego wykorzystano dane NBP, KNF, Europejskiego Banku 

Centralnego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Eurostatu. Analizie 

poddano również dane prezentowane w sprawozdaniach finansowych wybranych 

banków komercyjnych. Zgromadzone dane pozwalają na ilustrację zmian zachodzących 

w sektorach bankowych w wybranych krajach europejskich, w tym w Polsce, w 
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odniesieniu do możliwości wykorzystania obligacji jako źródła finansowania działalności 

bankowej. Prezentowane dane empiryczne często wykraczają poza podstawowy zakres 

tematyczny pracy, prezentując szersze tło dla prowadzonych rozważań np. analiza 

sytuacji na rynku obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa niefinansowe 

przedstawiona w punkcie 1.1; historia i rozwój polskiego sektora bankowego w punkcie 

2.1, w którym odniesiono się też do europejskiego sektora bankowego w punkcie 2.1.3.1; 

notowania CDS w punkcie  2.2.3.4. Z jednej strony świadczy to o dobrej znajomości 

zagadnień praktycznych związanych z funkcjonowaniem rynku obligacji i działalnością 

sektora bankowego. Jednocześnie nadmiar prezentowanych danych empirycznych i 

poruszanych wątków może utrudniać prowadzenie rozważań ukierunkowanych na 

realizację celów i weryfikację hipotez badawczych.  

 Zgromadzone bogate dane empiryczne poddano analizie z wykorzystaniem prostych 

narzędzi statystyki opisowej. Na tej podstawie sformułowano wnioski odnoszące się do 

postawionych hipotez badawczych. Oceniając zastosowane metody przetwarzania 

danych uważam, że dla tak bogatego zbioru danych empirycznych możliwe byłoby 

zastosowanie bardziej zaawansowanych metod statystycznych. Jednak sposób 

wykorzystania danych przez Autora pracy odpowiada w zupełności postawionym celom. 

4. Ocena merytoryczna rozprawy 

 

Rozprawa doktorska mgr. Jakuba Krawczyka jest  obszernym opracowaniem 

teoretyczno-empirycznym, liczącym 243 strony standardowego wydruku.  Zasadnicza 

część rozprawy obejmuje 221 stron. Na pozostałych stronach przedstawiono bibliografię 

(obejmującą 104 pozycje literatury krajowej i zagranicznej, 23 akty prawne, 116 

raportów i źródeł z witryn internetowych), spisy tabel, rysunków i wykresów. 

Praca składa się z wprowadzenia, trzech rozdziałów oraz zakończenia. Treści 

prezentowane w kolejnych częściach pracy są zgodne z tematem i w znacznej mierze 

zostały podporządkowana celom rozprawy. Tu należy jednak zaznaczyć, że Autor odszedł 

od tradycyjnego podziału dysertacji na część teoretyczną i część zawierającą wyniki 

badań empirycznych. Każdy z rozdziałów zawiera podstawowe treści teoretyczne, 

elementy analityczno-badawcze prezentowane i omawiane na licznych wykresach i w 

tabelach oraz syntetyczne podsumowanie. Rozwiązanie takie sprawia, że na pierwszym 

planie znajdują się dane empiryczne, natomiast rozważania teoretyczne często są 

ograniczone i rozproszone w różnych miejscach pracy.  

We wprowadzeniu przedstawiono uzasadnienie dla podjęcia tematyki badawczej, 

przedstawiono cele pracy (podstawowy i 7 pomocniczych) i pytania badawcze oraz 

hipotezy badawcze (główną i  5 hipotez pomocniczych). Zarysowano strukturę pracy, 

wskazano zastosowane metody badawcze i główne wnioski z przeprowadzonych badań 

oraz wykorzystane źródła informacji teoretycznych i danych empirycznych. Należy 

zaznaczyć, że we wprowadzeniu brakuje wyraźnie określonej luki badawczej, 

zidentyfikowanej na podstawie wniosków płynących z dotychczasowych badań 

prowadzonych w tym obszarze (tak polskich, jak i międzynarodowych). 
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W rozdziale I rozprawy (s. 12-55) stanowiącym studium teoretyczno-empiryczne 

przedstawiono polski rynek obligacji korporacyjnych, w tym obligacji emitowanych przez 

banki komercyjne. Autor skupił się na analizie zgromadzonych danych rynkowych 

odnosząc się do ewolucji rynku, jego wielkości i struktury oraz ram prawnych. 

Podstawowy zakres czasowy analizy obejmuje lata 2004-2018, chociaż pojawiają się też 

dane obejmujące dłuższe (np. wykres 1.1. lata 1996-2018) lub krótsze okresy (np. tabela 

1.3 obejmuje lata 2011-2018). Niewątpliwą zaletą tego rozdziału jest przedstawienie 

szczegółowych danych ilustrujących stan i rozwój polskiego rynku obligacji 

korporacyjnych, w tym bankowych z uwzględnieniem strony podażowej i popytowej 

rynku. Ta część I rozdziału pracy odnosi się do 1 celu pomocniczego i 1 hipotezy 

pomocniczej rozprawy doktorskiej. Dla tematu pracy ważne są również kwestie 

prezentowane w punkcie 1.2.2 Struktura uprzywilejowania obligacji w pasywach banku, w 

którym Autor omawia rodzaje obligacji bankowych w nawiązaniu do wymagań 

kapitałowych i kapitałów regulacyjnych banków, wyróżniając kategorię obligacji 

podporządkowanych i niepodporządkowanych (przy czym ich opis jest raczej 

syntetyczny i wymagałby rozwinięcia w świetle prowadzonych analiz w dalszej części 

pracy). Niestety Autor nie prezentuje w tym miejscu innych klasyfikacji i rodzajów 

obligacji emitowanych przez banki (w treści rozdziału I pojawiają się różne kategorie 

obligacji ale nie ma to charakteru uporządkowanego, nie jest to w szerszy sposób 

skomentowane np. na s. 14 obligacje ze stałym lub zmiennym kuponem, na s. 23 obligacje 

w walutach obcych ale brakuje informacji o np. euroobligacjach, obligacjach zamiennych 

czy obligacjach zielonych). Rozważania zawarte w punkcie 1.2.3 Autor przedstawia w 

kontekście weryfikacji hipotezy 2 pomocniczej. Niewielka liczba obserwacji nie pozawala 

na wykorzystanie metod statystycznych, w związku z tym Autor poprzestaje na analizie 

opisowej, na podstawie której stwierdza pozytywną weryfikację tej hipotezy.  

W rozdziale II (s. 56-133) analizie poddano obligacje jako instrument 

finansowania działalności banków komercyjnych. Rozdział rozpoczyna prezentacja 

historii i rozwoju polskiego sektora bankowego, która stanowi tło dla rozważań na temat 

specyfiki finansowania działalności bankowej, zasad zarządzania strukturą bilansu banku 

komercyjnego oraz charakterystyki najważniejszych źródeł finansowania działalności 

bankowej.  Na początku rozdziału Autor prezentuje szczegółowe rozważania dotyczące 

transformacji sektora bankowego w Polsce w latach 90-tych XX w. i zmian w strukturze 

właścicielskiej sektora bankowego w kolejnych latach. Następnie przechodzi do 

omówienia polityki inwestycyjnej banków komercyjnych w Polsce i w Europie (chociaż 

tytuł punktu 2.1. sugeruje ograniczenie rozważań do polskiego sektora bankowego), 

kończąc ten punkt omówieniem transakcji fuzji i przejęć oraz koncentracji w polskim 

sektorze bankowym. W tej części pracy interesujące jest zestawienie charakterystyki 

najważniejszych transakcji fuzji i przejęć w sektorze bankowym w latach 2004-2018 

(tabela 2.1). Szerokie rozważania przedstawione w punkcie 2.1. (s.56-81) stanowią 

wprowadzenie do zagadnień stanowiących sedno rozdziału II, czyli specyfiki 

finansowania działalności bankowej prezentowanej w punkcie 2.2. W tym kontekście 

pojawia się pytanie o zasadność wszystkich treści i danych empirycznych zamieszczonych 
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w punkcie 2.1. Z drugiej strony, zagadnienia, które wymagałby szerszej prezentacji i 

dyskusji pozostają albo przedstawione fragmentarycznie albo pominięte (np. problem 

ryzyka w działalności banku s. 86-88; optymalna struktura źródeł finansowania s. 89, 

klasyfikacja źródeł finansowania banku s. 89). Kolejne zastrzeżenie dotyczy wymienne 

używanych pojęć „zobowiązania” i „pasywa” (s. 116), co może prowadzić do błędnych 

wniosków.  

Chociaż w celu 2 pracy Autor zakłada: „przeprowadzenie analizy oraz omówienie 

charakterystyki dostępnych i wykorzystywanych źródeł finansowania polskich banków…”, 

to trudno w punkcie 2.2.3 doszukać się szczegółowej charakterystyki tych źródeł, z 

uwzględnieniem ich cech, przesłanek wykorzystania oraz pozytywnych i negatywnych 

skutków ich zastosowania dla sytuacji finansowej banku. Autor ponownie skupia się na 

analizie danych empirycznych ilustrujących skalę  wykorzystania poszczególnych źródeł. 

Należy również zwrócić uwagę na punkt 2.2.3.4, który prezentuje interesujące 

rozważania na temat finansowania zagranicznego polskiego sektora bankowego.  

Z punktu widzenia celów pracy najważniejsze zagadnienia prezentowane są w punkcie 

2.2.3.5 dot. obligacji bankowych. Autor przytacza tutaj wiele danych empirycznych 

ilustrujących sytuację w polskim oraz europejskim sektorze bankowym, realizując w ten 

sposób cel 3 i 4 i dążąc do weryfikacji hipotezy 3 (w drodze analizy opisowej 

prezentowanych danych). Brakuje tu jednak pogłębionej analizy szans i zagrożeń oraz 

kosztów i czynników ryzyka związanych z wykorzystaniem obligacji przez banki, która 

mogłaby być przeprowadzona na przykład na tle prezentacji procesu emisji obligacji. 

W rozdziale III rozprawy, najbardziej obszernym (s. 134-213), analizie poddano 

związki zachodzące pomiędzy finansowaniem banków a rynkiem obligacji bankowych z 

perspektywy stabilności i ewolucji systemu finansowego. Autor rozpoczyna rozdział III 

od przedstawienia istoty systemu finansowego, jego struktury i zmian w nim 

zachodzących. Następnie przedstawia definicję rynku finansowego, omawia jego 

strukturę i pełnione funkcje, prezentuje instytucje i instrumenty finansowe. W tej części 

pracy Autor w największym stopniu odwołuje się do pozycji literatury przedmiotu, jednak 

prezentowane treści mają charakter podstawowy, nie prowadzą do głębszej refleksji czy 

polemiki z przytaczanymi definicjami i klasyfikacjami np. instrumentów finansowych (s. 

149). Punkt 3.3 poświęcono modelom systemu finansowego, z wyróżnieniem modelu 

anglosaskiego i kontynentalnego. Są to kwestie kluczowe dla weryfikacji hipotezy głównej  

oraz realizacji celu podstawowego. W tym kontekście istotne są rozważania zawarte w 

punkcie 3.3.2 z uwzględnieniem koncepcji Market-Based Banking oraz „kapitału 

cierpliwego”. W wyniku przeprowadzonego wnioskowania przedstawionego w tym 

punkcie Autor potwierdził hipotezę 4 pomocniczą. Z kolei prosta obserwacja danych 

prezentowanych w punkcie 3.4.1 posłużyła za podstawę dla weryfikacji 5 hipotezy 

pomocniczej dot. wykorzystania finansowania rynkowego. Tu jednak Autor nie 

wykorzystał pełnego potencjału danych, w przypadku których możliwe byłoby 

zastosowanie bardziej zaawansowanych metod analizy danych i wnioskowania 

statystycznego. Przy okazji, w punkcie 3.4.1 uwagę zwracają różne zestawy krajów 
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prezentowanych na wykresie 3.1 i wykresie 3.2, które nie znajdują wyjaśnienia w tekście 

pracy (np. na wykresie 3.1 brakuje Francji i Czech, które są prezentowane na wykresie 3.2 

– czy celowo?) W punkcie 3.4.2 Autor przedstawił dane rynkowe ilustrujące udział 

obligacji w aktywach oraz udział obligacji w zobowiązaniach banków komercyjnych w 

wybranych krajach Unii Europejskiej. Dane te, obejmujące różne okresy dla różnych 

gospodarek, stanowiły podstawę dla opracowania teoretycznego modelu ilustrującego 

wykorzystanie dłużnych papierów wartościowych w realizacji polityki inwestycyjnej i 

strategii finansowania działalności realizowanej przez banki komercyjne (rysunek 3.9). 

Jest to interesująca, autorska propozycja Doktoranta analizująca sytuację banków 

komercyjnych wynikającą z określonego udziału obligacji w aktywach i/lub 

zobowiązaniach banku. Przyjęcie przez Autora 10% udziału obligacji w sumie bilansowej 

za istotny może być przedmiotem dyskusji, chociaż jak sam Autor stwierdza na s. 189 „jest 

to subiektywne założenie, zbliżone do średnich poziomów w europejskich bankach” i „może 

być przedmiotem dalszych badań”. Dużą wartość informacyjną mają prezentowane w tym 

punkcie dane na wykresach 3.10, 3.11 oraz 3.12 wraz z towarzyszącym im komentarzem. 

W kolejnym punkcie Doktorant przedstawia autorską klasyfikację czynników 

determinujących decyzję banków o wykorzystaniu rynków finansowych jako źródła 

kapitału, czym realizuje 5 i 6 cel pomocniczy pracy. Wyróżnienie grupy czynników 

makroekonomicznych i branżowych jest poprawne, można je jednak uzupełnić o czynniki 

endogeniczne, powiązane bezpośrednio z sytuacją konkretnego podmiotu. Brakuje 

również polemiki z propozycjami teoretycznymi prezentowanymi w literaturze 

przedmiotu i odniesienia do wyników badań empirycznych innych autorów. Punkt 3.5 

prezentuje rozważania Autora na temat wpływu finansowania sektora bankowego przy 

wykorzystaniu obligacji na stabilność systemu finansowego. Korzystając z zestawu 

wskaźników stabilności finansowej dla instytucji depozytowych zaproponowanych przez 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przeprowadza analizę koncepcyjną, czysto 

teoretyczną, realizując w ten sposób ostatni z celów pomocniczych rozprawy.  

W zakończeniu do pracy przedstawiono wnioski z badań w kontekście 

postawionych na wstępie hipotez, celów i pytań badawczych. Ponieważ analizy 

prowadzone w pracy obejmowały okres 2004-2018 w zakończeniu Autor przedstawia 

krótki komentarz do aktualnej sytuacji w polskim sektorze bankowym. Wskazuje również 

dalsze kierunki badań powiązane z tematyka pracy. Z obowiązku recenzenta, chciałabym 

zwrócić uwagę na błędne użycie przez Autora sformułowania „dwóch dziedzin 

naukowych” w odniesieniu do sektora bankowego i rynku obligacji. Zagadnienia te są 

przedmiotem zainteresowania dyscypliny naukowej ekonomia i finanse, która to jest 

umiejscowiona w dziedzinie nauk społecznych (razem z dyscypliną nauki prawne czy 

nauki o zarządzaniu i jakości). 

Jeśli chodzi o konstrukcję pracy, moje zastrzeżenia budzi kolejność prezentacji 

zagadnień w rozdziale I,II i III. Biorąc pod uwagę sposób sformułowania celu pracy 

„ukazanie ewolucji struktury finansowania polskich banków komercyjnych (…) ze 

szczególnym uwzględnieniem roli obligacji bankowych”, logiczny wydaje się ciąg 

rozważań: system finansowy i jego składowe (obecnie punkty 3.1-3.2) – instytucje 
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bankowe (2.2.1) – źródła finansowania banków (2.2.3) – obligacje (2.2.3.5) – rynek 

obligacji emitowanych przez banki komercyjne (1.2). 

 W mojej ocenie wskazane byłoby rozpoczęcie rozważań od treści prezentowanych w 

rozdziale III czyli wprowadzenia do systemu finansowego, rynku finansowego, instytucji 

finansowych i instrumentów finansowych. Następnie przedstawienie teoretycznych 

zagadnień dotyczących kształtowania źródeł finansowania banków komercyjnych z 

uwzględnieniem zasad zarządzania pasywami banku. W następnej kolejności należałoby 

przedstawić determinanty wyboru źródeł finansowania, scharakteryzować różne źródła 

finansowania działalności banków komercyjnych i w szczególności skupić się na 

omówieniu możliwości wykorzystania emisji obligacji. Po takim wprowadzeniu możliwe 

byłoby płynne przejście do analizy sytuacji na rynku obligacji emitowanych przez banki 

komercyjne (omówione w rozdziale I). Oczywiście kolejność prezentowanych zagadnień 

nie ma wpływu na stopień realizacji celu pracy, jednak takie przestawienie pozwoliłoby 

na uporządkowanie prowadzonych rozważań i zgromadzenie w jednym miejscu w pracy 

całości materiału dotyczącego omawianego zagadnienia (np. obligacje bankowe 

omawiane są w punkcie 1.2.2 oraz w punkcie 2.2.3.5). Innym przykładem przestawienia 

kolejności prezentowanych zagadnień jest  punkt 1.2.2. oraz punkt 2.2. W punkcie 1.2.2. 

obligacje prezentowane są jako element pasywów banku (Struktura uprzywilejowania 

obligacji w pasywach banku), podczas gdy informacje dotyczące zarządzania strukturą 

bilansu banku, w tym strukturą pasywów oraz zagadnienia dotyczące wykorzystania 

obligacji przedstawiono dopiero w punkcie 2.2 Specyfika finansowania działalności 

bankowej. Pojęcia systemu finansowego i modeli systemu finansowego – kluczowe dla 

weryfikacji hipotezy głównej i realizacji celu pracy – pojawiają się dopiero w rozdziale III 

rozprawy. Definicja rynku finansowego i omówienie jego struktury znalazły się w punkcie 

3.2. pracy, podczas gdy w rozdziale I poddano analizie rynek obligacji będący przecież 

segmentem rynku finansowego. Sprawia to wrażenie, że Autor nie do końca panuje na 

treścią doktoratu (chociaż pojawiają się stwierdzenia, że jakieś zagadnienia były już 

wcześniej omawiane). 

Drugie zastrzeżenie dotyczy braku równowagi w prezentowanych treściach, tj. nadmiaru 

materiału empirycznego przedstawionego w pracy w porównaniu do stosunkowo 

ograniczonych rozważań teoretycznych. Wydaje się, że część materiału empirycznego ma 

charakter uzupełniający i prezentuje wątki poboczne w stosunku do głównego celu pracy. 

Krytyczna selekcja zgromadzonego materiału empirycznego i pozostawienie informacji 

kluczowych do celu pracy i weryfikacji hipotez badawczych z pewnością przyczyniłaby 

się do zwiększenia przejrzystości wywodu i stworzyła miejsce dla dyskusji na gruncie 

teoretycznym. 

W związku ze zgłoszonymi uwagami chciałbym sformułować następujące pytania 

do Doktoranta z prośbą o rozwinięcie tych wątków w trakcie obrony: 

- jakie można wskazać czynniki endo- i egzogeniczne mające wpływ na dobór źródeł 

finansowania działalności banków komercyjnych w świetle najważniejszych stanowisk 
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teoretycznych? które z tych czynników mogą mieć znaczenie dla preferencji finansowania 

rynkowego, w tym poprzez emisję obligacji? 

- jakie można wskazać szanse oraz koszty i zagrożenia dla banku związane z 

wykorzystaniem emisji obligacji jako źródła finansowania działalności (na tle procesu 

emisji obligacji na rynku publicznym)? 

- jakie czynniki mogłyby wywołać ewolucję systemu finansowego w odwrotnym kierunku 

do prezentowanego w pracy tj. od modelu anglosaskiego do modelu kontynentalnego? 

jakie znaczenie mogą mieć tutaj mechanizmy ładu korporacyjnego? 

5. Strona formalna rozprawy 

 

Recenzowana rozprawa w większości napisana jest poprawnym i przystępnym 

językiem. Autor w zrozumiały sposób prezentuje omawiane zagadnienia używając 

odpowiedniego aparatu pojęciowego. Strona edycyjna i redakcyjna również nie budzi 

większych zastrzeżeń, chociaż Autor nie ustrzegł się pewnych niedociągnięć 

technicznych, stylistycznych czy językowych, np.:  

- niewłaściwa numeracja punktów i podpunktów w poszczególnych rozdziałach np. punkt 

1.1 Historia i rozwój polskiego rynku obligacji korporacyjnych, po którym następuje 

podpunkt 1.1.1 Otoczenie regulacyjne rynku długu korporacyjnego czy w rozdziale II 

podpunkt 2.1.3 Polityka inwestycyjna banków komercyjnych w Polsce i Europie 

prezentowany jest jako element punktu 2.1 Historia i rozwój polskiego sektora bankowego 

- brak konsekwencji w stosowaniu zasad numeracji kaskadowej tzn. pod tytułem 

rozdziału pojawia się fragment tekstu, który nie został przyporządkowany do żadnego 

punktu np. s. 12, s.56, s.134 

- pojawiające się błędy składniowe i stylistyczne np. s. 38 „jedną z kluczowych zasad 

zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, dedykowanemu ryzyku kredytowemu…”, s. 172 

„udział w zobowiązań na koniec…”, s. 91 „jeśli przyjrzy się liczbie debiutów…” 

- miejscowe odchodzenie od stylu formalnego pracy na rzecz żargonu finansowego np. w 

tabeli 3.3 sformułowanie: „utrzymywane na książkach banku jako inwestycje własne”, czy 

„zdobycie świeżego kapitału” (s. 90), „charakteryzuje się bardzo krótkim tenorem” (s. 96) 

- drobne błędy techniczne np. nazwanie tabeli prezentowanej na s. 146 jako Rysunek 3.4 

W pracy wykorzystano 11 rysunków, 18 tabel i 74 wykresy, które przygotowano 

w prawidłowy sposób z uwzględnieniem zasad tworzenia tytułów i podaniem źródeł 

prezentowanych danych. Poprawnie przygotowano spisy elementów graficznych i 

wykazy źródeł bibliograficznych, co potwierdza znajomość zasad pisania prac 

naukowych. Moja uwaga dotyczy faktu, iż w pracy Autor nie zastosował przypisów 

dolnych, które przecież mogą stanowić dobre miejsce dla prezentacji rozbudowanych 

komentarzy do wątków pobocznych, pokazujących szerszy kontekst prowadzonych 

rozważań i pozwalających na odesłanie do pozycji literatury uzupełniającej. 
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6. Konkluzja końcowa 

 

Problematyka finansowania działalności banków komercyjnych nie jest zagadnieniem 

nowym. Znane są opracowania z tego zakresu, jednak recenzowana praca analizuje 

zmiany w strukturze źródeł finansowania banków z wykorzystaniem obligacji łącząc je w 

oryginalny sposób z rozważaniami na temat stabilności finansowej i ewolucji 

kontynentalnego modelu systemu finansowego.  Do głównych rozprawy można zaliczyć 

w szczególności: 

- oryginalność spojrzenia na tematykę badań łączące źródła finansowania banków ze 

stabilnością finansową i ewolucją kontynentalnego systemu finansowego 

- samodzielne zgromadzenie i opracowanie wartościowych danych empirycznych 

dotyczących sektora bankowego i rynku obligacji bankowych w Polsce i w Unii 

Europejskiej 

- przedstawienie szczegółowej charakterystyki rynku obligacji bankowych w Polsce z 

uwzględnieniem strony popytowej i podażowej 

- przedstawienie szczegółowej charakterystyki sektora bankowego w Polsce z 

odniesieniem do sytuacji w wybranych europejskich sektorach bankowych 

- interesującą dyskusję dotyczącą ewolucji systemu finansowego od modelu 

kontynentalnego do modelu anglosaskiego z uwzględnieniem zmian sytuacji banków 

komercyjnych 

- autorską propozycję modelowego podejścia do analizy wykorzystania dłużnych 

papierów wartościowych w działalności  bankowej (rysunek 3.9 i dalej) z odniesieniem 

do wrażliwości na ryzyko rynkowe 

- autorską propozycję identyfikacji i klasyfikacji czynników determinujących decyzje 

banków o wykorzystaniu rynków finansowych, w tym rynku obligacji jako miejsca 

pozyskiwania źródeł finansowania (punkt 3.4.3). 

Pomimo zgłoszonych wcześniej  uwag – głównie o charakterze dyskusyjnym -  

stwierdzam, że recenzowana praca w wystarczającym stopniu odpowiada wymaganiom 

stawianym tego typu opracowaniom naukowym – prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną 

Autora w dyscyplinie oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, a jej 

przedmiotem jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. W związku z 

powyższym, przedkładam Radzie Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu wniosek o  przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie mgr. Jakuba 

Krawczyka do dalszych etapów przewodu doktorskiego tj. do publicznej obrony. 

                                                                      


