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1. Imię i nazwisko 

Monika Banaszewska 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe lub artystyczne  

Stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse 

 

Podmiot nadający stopień:  

 

Rada Wydziału Ekonomii Uniwersytetu 
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9 maja 2014 roku 
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Praca uznana za wyróżniającą przez Radę Wydziału 
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na mocy uchwały z dnia 9 maja 2014 roku 

 

Tytuł zawodowy: magister (kierunek: Finanse i rachunkowość) 

 

Uczelnia:  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

 

Data uzyskania 1 lipca 2011 roku 

 

Tytuł pracy magisterskiej: Deficyt budżetu państwa i źródła jego finansowania               

w Polsce w latach 2005-2009 

 

Promotor: dr hab. Tadeusz Juja, prof. nadzw. UEP 
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4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) 

 

4.1. Wskazanie osiągnięcia naukowego 

4.1.1. Tytuł osiągnięcia naukowego  

Dochody własne w systemie finansowania gmin. Determinanty i implikacje 

 

4.1.2. Publikacja wchodząca w skład osiągnięcia naukowego 

Banaszewska, M. (2022). Dochody własne w systemie finansowania gmin. Determinanty 

i implikacje. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ss. 238. 

DOI: 10.18559/978-83-8211-089-0 

 

Recenzenci wydawniczy: 

prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak, Uniwersytet Szczeciński 

prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, Uniwersytet w Białymstoku 

 

4.2. Omówienie osiągnięcia naukowego 

4.2.1. Uzasadnienie podjęcia problematyki badawczej 

W dyskusji o finansach jednostek samorządu terytorialnego (JST), a zwłaszcza na temat ich 

samodzielności finansowej, niezbędne jest odwołanie się do zagadnienia dochodów własnych. 

Wyposażenie JST we własne źródła finansowania działalności stwarza warunki sprzyjające 

budowaniu społeczności świadomej swoich praw, ale i obowiązków wobec wspólnoty 

samorządowej oraz kształtowaniu lokalnych elit politycznych, które czują ciężar 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Można zatem oczekiwać, że zwiększeniu 

znaczenia dochodów własnych towarzyszyć będzie wzrost efektywności gospodarowania 

środkami publicznymi na szczeblu lokalnym. Zależność między samodzielnością finansową 

a efektywnością nie jest jednak jednoznaczna. Finansowanie działań JST przede wszystkim lub 

wyłącznie z dochodów, które mają źródło na terenie danej jednostki, pociąga za sobą bowiem 

również negatywne skutki. Należy tu wspomnieć o wyraźnym zróżnicowaniu potencjału 

dochodowego rozpatrywanych jednostek, będącym rezultatem takich czynników 

egzogenicznych jak centralne lub peryferyjne położenie, występowanie surowców naturalnych 

lub ich brak. Ponadto, władze samorządowe nie uwzględniają pozytywnych i negatywnych 

efektów zewnętrznych podejmowanych decyzji, co prowadzi do ukształtowania się dochodów 

własnych na nieoptymalnym społecznie poziomie.  
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Ustalenie katalogu oraz zakresu uprawnień JST co do kształtowania dochodów własnych 

stanowi jedną z kluczowych kwestii problemowych, której określone rozwiązanie wpływa na 

stopień decentralizacji fiskalnej (Bahl i Bird, 2008; Bird, 1999, 2006a; Blöchliger i Petzold, 

2009; Jha, 2015; Martinez-Vazquez, 2008; McLure, 1998; Shah, 1994; Tanzi, 1996). 

Zastosowane rozwiązania instytucjonalne okazują się być zróżnicowane także pomiędzy 

państwami o zbliżonym poziomie rozwoju gospodarczego i podobnej sytuacji społeczno-

ekonomicznej ludności. Podlegają one również zmianom w czasie (Arnold, Mueller i Vatter, 

2021; Blöchliger i King, 2006; Blöchliger i Nettley, 2015; Blöchliger i Akgun, 2018; Darby, 

Muscatelli i Roy, 2003; OECD, 1999, 2008).  

Ze względu na rangę zagadnienia dochodów własnych, stało się ono przedmiotem licznych 

opracowań teoretycznych. Teorie federalizmu fiskalnego, wyboru publicznego, opodatkowania 

lokalnego oraz konwergencji gospodarczej nie dają jednak jednoznacznych odpowiedzi na 

pytania:  

– Czy samodzielność dochodowa oraz luka dochodowa mają wpływ na prognozy dochodów 

własnych?  

– Czy podatki lokalne stanowią instrument rywalizacji międzysamorządowej o charakterze 

ekonomicznym lub/i politycznym? 

– Czy JST upodabniają się do siebie pod względem dochodów własnych w miarę upływu 

czasu?  

Udzielenie odpowiedzi na te pytania wymaga przeprowadzenia badań empirycznych. Co 

warto podkreślić, pytania te są ważne z nie tylko perspektywy poznawczej, lecz także 

aplikacyjnej – tworzenia i modyfikacji systemu finansowania JST. I tak, trafność i efektywność 

prognoz dochodów budżetowych oddziałują na stabilność finansową i jakość wykonywania 

zadań publicznych. Charakter związków przestrzennych w zakresie polityki dochodowej JST, 

a w tym lokalnej polityki podatkowej, przekłada się na strukturę obciążeń podatkowych (np. 

wyższe opodatkowanie mobilnej (niemobilnej) bazy podatkowej, mieszkańców (podmiotów 

gospodarczych)). Z kolei konwergencja dochodów własnych JST jest kluczowa z punktu 

widzenia zachowania spójności wewnętrznej państwa i realizacji strategii zrównoważonego 

rozwoju. Pogłębiająca się polaryzacja pod względem dochodów własnych może bowiem 

skutkować zwiększaniem się różnic co do zakresu i jakości lokalnych usług publicznych, 

a zarazem atrakcyjności określonych gmin jako miejsc osiedlania się ludności oraz lokowania 

kapitału.  

Dochody własne JST są przedmiotem licznych opracowań w polskiej literaturze przedmiotu. 

Zdecydowaną większość z nich stanowią jednak artykuły, które z racji swojego charakteru 
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i  ograniczonej wymogami wydawniczymi objętości, poruszają tę problematykę w sposób 

raczej wycinkowy. Rozważania zawarte w monografiach P. Felisa (2015), P. Swianiewicza  

i J. Łukomskiej (2015), W. Bień (2018) oraz pod redakcją J. Szołno-Koguc i J. Śmiechowicz 

(2019) również nie wyczerpują tej problematyki. Przedmiotem wzmiankowanych monografii 

są bowiem dochody podatkowe, podczas gdy w skład dochodów własnych, kluczowych z 

perspektywy samodzielności dochodowej, wchodzą ponadto chociażby dochody z opłat 

lokalnych i dochody z majątku.  

Dodatkowo, w literaturze przedmiotu dużo uwagi poświęca się właściwościom prawno-

ekonomicznym dochodów własnych i ich wydajności fiskalnej w Polsce. Mniej rozpoznane są 

natomiast skutki fiskalne wykorzystania fakultatywnych instrumentów polityki podatkowej. W 

dotychczasowych badaniach na temat JST w Polsce w niewielkim stopniu podejmowano 

również następujące zagadnienia: trafność i efektywność prognoz budżetowych, 

współzależności przestrzenne pomiędzy politykami podatkowymi władz gminnych oraz 

konwergencję dochodów własnych (np. Felis i Malinowska-Misiąg, 2020; Gorzelak 

i Smętkowski, 2018; Swianiewicz i Łukomska, 2015; Wójcik, 2018). Jeśli idzie natomiast 

o warstwę empiryczną, zazwyczaj w badaniach sięgano po dane zagregowane, w podziale na 

typy gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie) oraz według województw lub też dane 

jednostkowe dla gmin z wybranego obszaru. Zdarzały się również studia przypadku konkretnej 

gminy (wybranych gmin). Do wyjątków w tej materii należą: Bukowska i Siwińska-Gorzelak 

(2018), Felis (2015a), Kańduła (2017), Kopańska, Kula, Siwińska-Gorzelak, Bukowska 

i Młochowska (2018), Swianiewicz i Łukomska (2015).  

Przegląd dotychczasowej literatury przedmiotu wskazuje, że mimo wysokiej rangi 

zagadnień prognozowania dochodów własnych, lokalnej polityki podatkowej i konwergencji 

dochodów własnych JST, wciąż brakuje poświęconych im studiów empirycznych 

o kompleksowym zasięgu podmiotowym i długim horyzoncie czasowym, z wykorzystaniem 

zaawansowanych metod analitycznych. Niniejsza praca wypełnia lukę badawczą w zakresie 

badań nad dochodami własnymi JST w Polsce. Wypełnienie tej luki nie ograniczyło się przy 

tym do replikacji badań zagranicznych dla państwa z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. 

Dzięki szerokiemu zasięgowi danych na temat JST w Polsce możliwe było również 

sformułowanie i szukanie odpowiedzi na nowe pytania badawcze, które były dotąd nieobecne 

także w zagranicznej literaturze przedmiotu. Dotyczy to w szczególności rozróżnienia między 

rodzajami preferencji podatkowych (obniżki stawki podatkowej versus ulgi, zwolnienia itp.) 

oraz ich beneficjentami (osoby fizyczne versus osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej).  
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4.2.2. Cele pracy i hipotezy badawcze 

Za cel główny pracy habilitacyjnej przyjęto diagnozę i ocenę systemu wyposażenia gmin w 

Polsce w dochody własne. Biorąc pod uwagę szeroki zakres przedmiotowy badania, 

sformułowano również następujące cele szczegółowe: 

Cel I: Określenie roli dochodów własnych w procesie decentralizacji finansów publicznych 

Cel II: Ocena zróżnicowania dochodów własnych gmin w Polsce i jego uwarunkowań 

Cel III: Porównanie i ocena wydajności fiskalnej źródeł dochodów własnych JST w Polsce 

na tle międzynarodowym 

Cel IV: Identyfikacja społeczno-ekonomicznych oraz politycznych determinant 

prognozowania dochodów własnych gmin w Polsce 

Cel V: Identyfikacja społeczno-ekonomicznych oraz politycznych determinant wykonanych 

dochodów własnych gmin w Polsce 

Cel VI: Określenie prawidłowości w zakresie konwergencji dochodów własnych gmin w 

Polsce 

Na podstawie literatury przedmiotu o zasięgu międzynarodowym (m.in. Besley i Case, 1995; 

Boukari i Veiga, 2018; Mahdavi i Westerlund, 2018) oraz w nawiązaniu do badań 

empirycznych poświęconych dochodom własnym JST w Polsce (m.in. monografii Kopańskiej 

i in. (2018), Swianiewicza i Łukomskiej (2015)) sformułowano następujące hipotezy 

badawcze: 

Hipoteza 1: Prognozy dochodów własnych gmin w Polsce są nieobciążone i efektywne. 

Hipoteza 2: Trafność prognoz dochodów własnych gmin w Polsce zależy od specyfiki 

i właściwości poszczególnych źródeł dochodów, w tym ich zróżnicowanej stabilności, a także 

uwarunkowana jest specyfiką formuły zapisu indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ). 

Hipoteza 3: Większa samodzielność dochodowa oraz mniejsza luka dochodowa skłania 

gminy w Polsce do formułowania bardziej konserwatywnych oraz dokładniejszych prognoz ich 

dochodów własnych. 

Hipoteza 4: Gminy w Polsce angażują się w klasyczną i porównawczą konkurencję 

podatkową. 

Hipoteza 5: Dochody własne gmin w Polsce cechują się konwergencją w ujęciach beta, 

sigma oraz co do rozkładu. 

Na rysunku 1 przedstawiono powiązania pomiędzy celami pracy oraz odpowiadającymi im 

hipotezami badawczymi.  
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Rysunek 1. Powiązania pomiędzy celami badania a hipotezami badawczymi w pracy 

habilitacyjnej 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Należy odnotować, że w odniesieniu do celów I–III nie sformułowano odpowiadających im 

hipotez badawczych. Uznano bowiem, że traktują one o znanych już w literaturze przedmiotu 

prawidłowościach. Stosowne rozważania stanowią jednak niezbędne wprowadzenie do 

autorskich badań empirycznych, gdyż systematyzują one zjawiska będące przedmiotem 

dalszych rozważań, które są już dobrze rozpoznane w istniejącej literaturze przedmiotu. Cele 

I–III służą osadzeniu badanej problematyki w szerszym kontekście teoretycznym 

i empirycznym. 

 

4.2.3. Zakres podmiotowy, przedmiotowy i czasowy badania 

Polska stanowi interesujący obszar do badań nad gospodarką finansową JST z perspektywy 

międzynarodowego środowiska naukowego. Jest ona bowiem zaliczana do tzw. czempionów 

decentralizacji finansów publicznych w grupie państw Europy Środkowej i Wschodniej, które 

doświadczyły transformacji ustrojowej (Swianiewicz, 2014). Plasuje się również wysoko w 

rankingu państw europejskich pod względem wskaźnika autonomii władz lokalnych (Ladner, 

Keuffer i Baldersheim, 2016). Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że w zakresie 

decentralizacji finansów publicznych nie ma obszarów, które wymagają dogłębnej analizy oraz 

zmian. Nieadekwatne wyposażenie w dochody własne jest jednym z zasadniczych obszarów 

krytyki otoczenia prawno-instytucjonalnego działalności JST w Polsce (np. Bober i in., 2013; 

Dziemianowicz, 2017; Forum Od-nowa, 2013; Ofiarski, 2016). Nie można zapominać również 

o tym, że wzmiankowane wysokie oceny procesu decentralizacji fiskalnej w Polsce były 

formułowane przed tym, kiedy wprowadzono szereg niekorzystnych, zwłaszcza dla ośrodków 
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metropolitalnych, zmian w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych (Mazur, 

Adamek, Filipiak, Patrzałek i Surówka, 2022).  

W Polsce jedynie gminom przyznano prawo do ustalania niektórych elementów konstrukcji 

podatków lokalnych oraz do ich poboru. Dochody własne, zwłaszcza z pominięciem udziałów 

we wpływach z podatków państwowych, mają również zdecydowanie największe znaczenie w 

dochodach ogółem najniższego szczebla samorządowego. Uzasadnione jest zatem zawężenie 

zakresu podmiotowego analiz do gmin. Badaniem empirycznym objęto wszystkie gminy 

(2478/2479), z uwzględnieniem miast na prawach powiatu. W przypadku analiz w ujęciu 

międzynarodowym konieczne okazało się objęcie badaniem również powiatów i województw 

samorządowych. Dzięki temu zachowana została porównywalność danych dla państw 

o zróżnicowanej liczbie szczebli samorządu terytorialnego. W przypadku Polski dochody 

(własne) gmin stanowią przeszło 80 procent dochodów (własnych) JST, zatem uzyskane dlań 

wyniki są w znacznym stopniu odzwierciedleniem sytuacji na najniższym szczeblu samorządu 

terytorialnego. 

Za przedmiot badania obrano dochody własne gmin w Polsce. Posłużono się przy tym 

danymi jednostkowymi dla tych podmiotów. Ponieważ gminy są znacznie zróżnicowane pod 

względem liczby ludności, punktem odniesienia nie były dochody w ujęciu absolutnym 

(dochody własne ogółem), lecz dochody w wyrażeniu względnym (odpowiednio: dochody 

własne na mieszkańca, udział dochodów własnych w dochodach ogółem, luka dochodowa). 

Dzięki zastosowaniu kilku mierników możliwa była ocena zarówno względnej zamożności 

gmin, znaczenia dochodów własnych w ich gospodarce budżetowej, jak i wystarczalności 

dochodów własnych na zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej. W odniesieniu do 

dochodów na mieszkańca wprowadzono dodatkowo korektę o wpływ inflacji. Dzięki tym 

zabiegom zachowana została porównywalność danych w czasie i przestrzeni. Wzmiankowane 

podejście mikroekonomiczne zostało uzupełnione o podejście makroekonomiczne. 

Mianowicie, na potrzeby porównań międzynarodowych wzięto pod uwagę: udział dochodów 

(podatkowych) podsektora subcentralnego w dochodach (podatkowych) sektora general 

government, relację dochodów (podatkowych) podsektora subcentralnego do PKB, udział 

dochodów własnych w dochodach podsektora subcentralnego, mierniki lokalnej autonomii 

podatkowej oraz lukę dochodową podsektora subcentralnego.  

Chociaż podstawowym przedmiotem badania są dochody własne gmin w Polsce, to jednak 

uwzględniono także wyniki zagranicznych badań teoretycznych i empirycznych wyposażenia 

jednostek samorządu terytorialnego, w tym gmin, w dochody własne i ich samodzielności 
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dochodowej. W przypadku państw federalnych uwzględniono podsektor lokalny i regionalny 

łącznie oraz tylko podsektor lokalny. 

Warto podkreślić złożoność badanej problematyki. Dochody własne nie tworzą jednorodnej 

grupy dochodów, a wyposażenie gmin we własne źródła finansowania może być rozpatrywane 

w różnych ujęciach. Powszechnie znany i stosowany jest podział na dochody własne w ujęciu 

szerokim (dochody sensu largo) oraz w ujęciu wąskim (dochody sensu stricto). Posłużono się 

nim również w niniejszej pracy. Poza tym wzięto pod uwagę różnice pomiędzy: dochodami 

planowanymi a dochodami wykonanymi oraz potencjałem dochodowym a dochodami 

wykonanymi, dochodami w ujęciu statycznym a dochodami w ujęciu dynamicznym. 

Część empiryczna pracy dotyczy lat 2004-2017. Początek okresu objętego badaniem 

wyznacza zmiana zasad i katalogu źródeł finansowania gmin, usankcjonowana ustawą 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r.). 

Począwszy od roku 2004 wzrosły udziały JST we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. W gminach dokonało się to kosztem 

likwidacji rekompensaty za ubytek dochodów wskutek ustawowych ulg i zwolnień w 

podatkach i opłatach lokalnych, w formie części rekompensującej subwencji ogólnej. 

Jednocześnie ustanowiono nowe źródło dochodów własnych: 5-procentowy udział JST w 

dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych (Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych [KR RIO], 2005, s. 135). 

Przyjęty okres badania upoważnia do wyciągania uogólniających wniosków z 

przeprowadzonych badań empirycznych, gdyż zidentyfikowane zjawiska i współzależności nie 

ujawniają się incydentalnie, lecz występują na przestrzeni kilkunastu lat. Ponadto, lata 2004-

2017 obejmują okresy zarówno mniej, jak i bardziej pomyślnej koniunktury gospodarczej, która 

to przekłada się na stan finansów samorządu terytorialnego. 

 

4.2.4. Metody badawcze i źródła 

W pracy habilitacyjnej wykorzystano wiele metod badawczych. I tak, dokonano przeglądu 

literatury przedmiotu oraz zastosowano metodę opisową i porównawczą. W części empirycznej 

wykorzystano natomiast różnorodne metody badań ilościowych. Aby scharakteryzować badane 

zjawiska (trafność prognoz dochodów własnych, samodzielność dochodową, konwergencję 

dochodów własnych), posłużono się różnorodnymi miernikami statystyki opisowej – 

klasycznymi i pozycyjnymi: średnią, medianą, kwartylami I i III, odchyleniem standardowym, 

współczynnikiem zmienności, współczynnikami 80/20 i 90/10, współczynnikiem Giniego, 

współczynnikiem zgodności (konkordancji) rang Kendalla, współczynnikiem korelacji rang 
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Spearmana oraz współczynnikiem tau Kendalla. Na potrzeby określenia istotności statystycznej 

różnic badanych zmiennych pomiędzy wyodrębnionymi grupami gmin wykorzystano: test 

Kruskala-Wallisa i test porównań wielokrotnych post-hoc Dunna, test znaków oraz test 

Wilcoxona. Dokonano również estymacji (warunkowej) funkcji gęstości rozkładu oraz 

macierzy prawdopodobieństwa przejścia.  

W celu identyfikacji i oceny wpływu różnorodnych czynników na planowanie 

i wykonywanie dochodów własnych posłużono się kilkoma metodami szacowania modeli 

regresji. Punktem wyjścia była klasyczna metoda najmniejszych kwadratów dla danych 

przekrojowych. Biorąc pod uwagę jej liczne ograniczenia, posłużono się również bardziej 

zaawansowanymi metodami. Dzięki dostępności danych panelowych możliwa była estymacja 

z uwzględnieniem efektów stałych (ang. fixed effects) dla jednostek badania i lat. Dzięki temu 

możliwe było skontrolowanie wpływu stałych w czasie, nieobserwowalnych charakterystyk 

jednostek badania oraz zmian w czasie, wspólnych dla wszystkich gmin. W modelach 

uwzględniających opóźnioną zmienną zależną posłużono się natomiast jedno- i dwustopniową 

systemową uogólnioną metodą momentów (ang. generalized method of moments, GMM). W 

badaniu decyzji gmin w zakresie dochodów własnych nie sposób pominąć współzależności 

przestrzennych. Wobec tego zastosowano model panelowy Durbina z opóźnieniem 

przestrzennym zmiennej objaśnianej (ang. Spatial Durbin Model, SDM), co pozwoliło określić 

efekty pośrednie, bezpośrednie i całkowite poszczególnych determinant lokalnej polityki 

podatkowej. 

Do osiągnięcia celów pracy oraz weryfikacji postawionych hipotez posłużono się 

rozmaitymi źródłami. W pierwszej kolejności należy wskazać pozycje literatury zwartej oraz 

artykuły polsko- i anglojęzyczne. Pomocne okazały się również opracowania i ekspertyzy 

instytucji rządowych i pozarządowych. Wreszcie, źródłami danych empirycznych były: Bank 

Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, bazy danych Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Finansów, Państwowej Komisji Wyborczej oraz – na 

potrzeby porównań międzynarodowych – dane Eurostatu oraz Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

 

4.2.5. Struktura i zawartość monografii 

Rozprawa habilitacyjna składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, bibliografii, 

spisu tabel i spisu rysunków. Pierwszy rozdział ma charakter literaturowy, natomiast w 

pozostałych rozdziałach przegląd literatury przedmiotu stanowi punkt wyjścia do analiz 



Monika Banaszewska                                                                                                                                Autoreferat 

12 

 

empirycznych, w tym formułowania hipotez badawczych. Powiązania pomiędzy rozdziałami 

a zrealizowanymi w nich celami badania przedstawiono na rysunku 2.  

  

Rysunek 2. Powiązania pomiędzy celami badania a rozdziałami pracy habilitacyjnej 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Co do zasady, jeden rozdział został poświęcony realizacji jednego celu badawczego. 

Wyjątek stanowi rozdział 2, w którym połączono porównania wewnątrzkrajowe z tymi 

o charakterze międzynarodowym. Uzasadnieniem jest przede wszystkim tożsame podejście 

badawcze (analiza porównawcza). Po drugie, w ujęciu międzynarodowym nie jest możliwe 

wyodrębnienie i objęcie analizą wyłącznie najniższego szczebla samorządu terytorialnego, 

zatem rozważania te należy traktować jedynie jako uzupełniające w stosunku do głównego 

nurtu rozważań.  

Przedmiotem rozważań w rozdziale pierwszym są dochody własne JST w kontekście 

decentralizacji finansów publicznych. Najpierw scharakteryzowano zjawisko ich 

decentralizacji w świetle wybranych nurtów ekonomii. Szczególny nacisk położono na dorobek 

teorii federalizmu fiskalnego. Następnie przedstawiono teoretyczne podstawy podziału 

środków publicznych w obrębie sektora finansów publicznych. W dalszej części rozdziału 

przedmiotem zainteresowania była klasyfikacja dochodów własnych samorządu terytorialnego 

oraz sposoby pomiaru znaczenia tych dochodów w gospodarce finansowej JST i stopnia 
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swobody władz lokalnych w zakresie ich wymiaru i poboru. Wreszcie, dokonano przeglądu 

badań poświęconych skutkom fiskalnym decentralizacji finansów publicznych. 

W rozdziale drugim przeprowadzono kompleksową analizę i ocenę dochodów własnych 

JST, w przekroju krajowym i międzynarodowym, z wykorzystaniem mierników 

przedstawionych w rozdziale pierwszym. Na początku zbadano zróżnicowanie dochodów 

własnych gmin w Polsce, w tym ze względu na kryteria: geograficzne, znaczenia sektora 

rolniczego oraz wielkości populacji. Określono również wydajność fiskalną poszczególnych 

składników dochodów własnych. W kolejnej części rozdziału przedstawiono, w jakim stopniu 

władze gmin w Polsce korzystają z przyznanych im prerogatyw do kształtowania podatków 

lokalnych. Rozdział drugi kończy się porównaniem wydajności fiskalnej dochodów własnych 

JST w Polsce z innymi (wybranymi) państwami Unii Europejskiej. 

Przedmiotem rozważań w rozdziale trzecim jest planowanie dochodów własnych gmin oraz 

realizacja tych planów. W pierwszej kolejności pokrótce przedstawiono uwarunkowania 

instytucjonalne planowania dochodów własnych na szczeblu samorządowym. W celu 

wytypowania czynników, które mogą determinować trafność i efektywność prognoz dochodów 

własnych, przeprowadzono przegląd literatury przedmiotu. W badaniu empirycznym najpierw 

przeanalizowano i oceniono trafność prognoz dochodów własnych ogółem w gminach w Polsce 

oraz ich wybranych składników. Posłużono się przy tym różnorakimi miernikami błędu 

prognozy. Skonstruowano również model regresji, który zastosowano do weryfikacji słabej 

efektywności prognoz dochodów własnych. Wreszcie, zidentyfikowano i skwantyfikowano 

determinanty błędów prognozy dochodów własnych gmin. 

W rozdziale czwartym rozważania koncentrują się wokół wymiaru i poboru dochodów 

własnych, a ściśle biorąc, konkurowania gmin między sobą za pomocą podatków lokalnych. 

Rozdział otwierają ogólne rozważania na temat lokalnej polityki podatkowej. Następnie 

dokonano przeglądu literatury empirycznej na temat konkurencji podatkowej. W dalszej 

kolejności zbadano, czy w Polsce występują współzależności właściwe dla klasycznej 

i porównawczej konkurencji podatkowej. Określono również wpływ czynników fiskalnych, 

demograficznych i socjoekonomicznych na zakres wykorzystania fakultatywnych 

instrumentów lokalnej polityki podatkowej. 

Rozdział piąty poświęcono zmianom dochodów własnych w perspektywie średnio- 

i długookresowej. Punktem wyjścia było zaprezentowanie zjawiska konwergencji 

gospodarczej oraz różnych jego wymiarów. Następnie dokonano przeglądu badań 

empirycznych poświęconych konwergencji, ze szczególnym uwzględnieniem studiów nad 
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zmianami w czasie dochodów JST. Przeprowadzono również analizę i ocenę konwergencji 

beta, sigma i co do rozkładu dochodów własnych gmin w Polsce. 

W zakończeniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań oraz ich powiązania z 

istniejącą literaturą przedmiotu. Określono również wkład pracy w dziedzinę i dyscyplinę. 

Ponadto, wskazano kierunki dalszych badań empirycznych w rozpatrywanym zakresie. 

 

4.2.6. Wyniki badania 

Diagnoza i ocena systemu zasilania gmin w dochody własne są na tyle złożone, że powinny 

uwzględniać co najmniej kilka różnych płaszczyzn. W pracy habilitacyjnej wzięto pod uwagę: 

trafność i efektywność prognoz budżetowych, stopień wykorzystania potencjału dochodowego 

i jego determinanty oraz zmiany zróżnicowania dochodów własnych w czasie. Wzmiankowane 

płaszczyzny analityczne znalazły odzwierciedlenie w celach pracy i hipotezach badawczych. 

Określone we wstępie cele pracy zostały osiągnięte. Przeprowadzone badania umożliwiły 

również weryfikację postawionych hipotez badawczych.  

W latach 2004-2017 dochody własne na mieszkańca w ujęciu wąskim okazały się bardziej 

zróżnicowane niż dochody własne na mieszkańca w ujęciu szerokim. Uzyskane wyniki 

potwierdzają konstatację S. Kańduły (2017), że udziały w podatkach dochodowych zmniejszają 

zróżnicowanie dochodów gmin i w związku z tym powinny być traktowane jako forma 

transferów wyrównawczych. W latach 2004-2017 utrzymywało się duże zróżnicowanie 

dochodów własnych gmin w Polsce w przekroju terytorialnym: od, średnio biorąc, najbardziej 

zamożnych gmin zlokalizowanych w północno-zachodniej części kraju po najbiedniejsze 

gminy położone w południowo-wschodniej części Polski. Owo zróżnicowanie występowało nie 

tylko w odniesieniu do dochodów własnych na mieszkańca, lecz również udziału dochodów 

własnych w dochodach ogółem oraz luki dochodowej. Mający swój początek w okresie 

zaborów albo – jak twierdzą niektórzy autorzy – sięgający nawet XIII-XV wieku, podział 

terytorium Polski z punktu widzenia poziomu rozwoju gospodarczego (Gorzelak, 1999; 

Grosfeld i Zhuravskaya, 2015) pozostaje w dużej mierze aktualny do dziś, oddziałując na 

finanse samorządu terytorialnego. Zróżnicowanie międzywojewódzkie wyjaśnia jednak tylko 

część zróżnicowania dochodów własnych gmin w Polsce, co pokazują chociażby przykłady 

województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Powoduje to, że podział na tzw. Polskę 

A i Polskę B stanowi uproszczenie, które powinno być zniuansowane z wykorzystaniem 

dodatkowych kryteriów grupowania i klasyfikacji gmin. Zauważyć można również, że z uwagi 

na znaczne zróżnicowanie rozpatrywanych dochodów, ze zdecydowanie najwyższymi w 

przypadku gminy Kleszczów w województwie łódzkim, natomiast najniższymi w przypadku 
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gminy Wojcieszków w województwie lubelskim, należy posiłkować się miernikami 

nieparametrycznymi, które cechują się odpornością na wartości skrajne.  

Ustalono, że im większy jest udział w danej gminie ludności utrzymującej się z rolnictwa, 

tym niższe są jej dochody własne na mieszkańca, mniejszy jest udział dochodów własnych w 

dochodach ogółem oraz wyższa jest luka dochodowa. Prawidłowość ta występuje przy tym 

zarówno w przypadku dochodów własnych gmin w ujęciu wąskim, jak i szerokim, a więc bez 

lub z uwzględnieniem udziałów w podatkach dochodowych, z których to dochody z 

działalności rolniczej, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej, są wyłączone z 

opodatkowania. Uzasadnione jest zatem stwierdzenie, iż podatki lokalne nakładane na 

działalność rolniczą nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli funkcji fiskalnej 

(Dziemianowicz i Przygodzka, 2011; Felis, 2015b; Kozera, 2017; Pomorski, 2014). Mimo tej 

i innych słabości opodatkowania działalności rolniczej w Polsce, nie należy oczekiwać, że 

trwająca od wielu lat dyskusja o reformie opodatkowania we wzmiankowanym obszarze 

przełoży się na zmiany legislacyjne w przeciągu kilku, a może nawet kilkunastu najbliższych 

lat. Sami podatnicy, ogólnie biorąc, nie mają większych zastrzeżeń w odniesieniu do obecnej 

konstrukcji podatku rolnego, a większość z nich obawia się, że reforma opodatkowania 

przyniesie dlań niekorzystne skutki (Gruziel, 2006; Pawlak, Paszko i Karwacki, 2015; 

Wasilewski, 2007; Zuba-Ciszewska i Pomorski, 2020). Wobec takiego stanu rzeczy w interesie 

władzy centralnej nie leży ustanowienie bardziej wydajnej fiskalnie daniny publicznej, która 

zasila przecież wyłącznie budżety gmin.  

Dodatnia zależność między wielkością gminy a jej zasobnością w dochody własne nie jest 

już tak jednoznaczna. O ile gminy o liczbie mieszkańców powyżej 20 tysięcy, a zwłaszcza 

miasta o populacji przekraczającej 100 tysięcy, dysponują istotnie statystycznie wyższymi 

dochodami własnymi na mieszkańca, o tyle w gronie mniejszych jednostek nie występuje 

wyraźny związek między wielkością populacji a zamożnością gminy. W przypadku grupy 

największych gmin jest to konsekwencją rozwiązań systemowych – nadania im statusu miasta 

na prawach powiatu, a zarazem przyznania dochodów własnych właściwych dla gmin 

i powiatów. Jednocześnie nieadekwatne wydaje się – przynajmniej z perspektywy nierówności 

dochodowych – ponadprzeciętne wsparcie finansowe dla najmniejszych jednostek. Warto przy 

tym odnotować, że zróżnicowanie dochodów było zdecydowanie największe w grupie gmin 

o liczbie mieszkańców poniżej 5 tysięcy. Nieuzasadnione jest zatem dążenie do łączenia się 

gmin w celu wyeliminowania tych o stosunkowo małej liczbie mieszkańców, tym bardziej, że 

polskie prawodawstwo i praktyka samorządowa oferują różnorodne formy współpracy 

samorządowej. W dalszych badaniach wskazane jest zweryfikowanie zależności o charakterze 



Monika Banaszewska                                                                                                                                Autoreferat 

16 

 

nieliniowym oraz interakcji wielkości populacji z innymi zmiennymi charakteryzującymi 

społeczno-ekonomiczną sytuację gmin. 

Gminy w Polsce powszechnie korzystają z przyznanych im uprawnień do wprowadzania 

ulg, zwolnień itp. w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych, co w latach 2004-2017 

przełożyło się na uszczuplenie potencjalnych dochodów własnych w ujęciu szerokim (wąskim) 

w połowie rozpatrywanych jednostek samorządu terytorialnego o przeszło 7-16% (11-23%). 

Względny zakres preferencji w odniesieniu do podatku o mobilnej podstawie opodatkowania 

(tj. podatku od środków transportowych) okazał się wyższy w porównaniu z podatkami 

o niemobilnej podstawie opodatkowania (tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

i podatku leśnego). Zidentyfikowane zróżnicowanie restrykcyjności polityki podatkowej gmin 

ze względu na stopień zurbanizowania gminy wskazuje, że zakres stosowania preferencji 

podatkowych zależy od lokalnych warunków społeczno-ekonomicznych. Im większe 

uzależnienie społeczności lokalnej od rolnictwa, tym większy względny ubytek dochodów z 

podatków lokalnych. Zależność tę można wyjaśnić w następujący sposób: mniej 

zurbanizowane jednostki uwzględniają w lokalnej polityce podatkowej zdolność mieszkańców 

i przedsiębiorców do zapłaty podatku, którego maksymalne stawki są jednolite w skali 

ogólnopolskiej. Jednocześnie władze gmin w silniej zurbanizowanych obszarach mogą 

korzystać z renty położenia, która powoduje, że zamieszkiwanie lub/i prowadzenie działalności 

gospodarczej na ich obszarze są na tyle atrakcyjne, że wyższy ciężar opodatkowania nie 

zniechęci obecnych lub/i potencjalnych podatników. 

Podsektor samorządowy w Polsce prezentuje się pod względem wydajności fiskalnej 

dochodów własnych lepiej niż, średnio biorąc, w państwach Unii Europejskiej. Sytuacja nie 

wygląda już jednak tak korzystnie, gdy weźmie się pod uwagę stopień kontroli JST nad 

źródłami dochodów własnych, tzn. uwzględni się w analizie porównawczej jedynie te źródła 

dochodów, które cechują się szerokim zakresem wpływu JST na ich konstrukcję. Wskazuje to 

na niską jakość decentralizacji finansów publicznych w Polsce na tle międzynarodowym 

(Ruśkowski, 2006, s. 19). Ponadto, niepokoić może wzrost luki dochodowej JST w Polsce, 

podczas gdy w przeważającej części państw UE udało się ją zmniejszyć w okresie po 

światowym kryzysie finansowym i gospodarczym. Obie wzmiankowane okoliczności 

powodują, że rozważania o własnych źródłach finansowania działalności samorządu 

terytorialnego powinny stanowić jeden z głównych obszarów dociekań ekonomistów 

i prawników zajmujących się gospodarką budżetową JST w Polsce.  

Przypuszczenie o nieobciążoności prognoz dochodów własnych w ujęciu wąskim okazało 

się zasadne w odniesieniu do prognozy co do tempa zmian, podczas gdy średni względny błąd 
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prognozy oraz błąd prognozy na mieszkańca istotnie różniły się od zera. W gminach w Polsce 

w latach 2004-2017 nie popełniano więc systematycznych błędów jedynie w odniesieniu co do 

przewidywania dynamiki zmian. Zidentyfikowana obciążoność prognoz dochodów własnych 

gmin w Polsce nie powinna jednak budzić zaskoczenia, ponieważ praktycznie wszystkie 

wcześniejsze badania dla różnych (grup) państw w różnych okresach wskazują, że decydenci 

publiczni popełniają systematyczne błędy w planowaniu dochodów publicznych (np. Calitz, 

Siebrits i Stuart, 2016; Fjeldstad, Jensen i Paulo, 2014; Golosov i King, 2002). Nie potwierdziła 

się również hipoteza o słabej efektywności prognoz dochodów własnych – decydenci na 

najniższym szczeblu samorządu terytorialnego nie wykorzystywali w pełni zasobu dostępnych 

dlań informacji. Zidentyfikowane obciążoność i nieefektywność prognoz stanowiły asumpt do 

pogłębionych badań na temat przyczyn odchyleń wykonanych od planowanych dochodów 

budżetowych. 

Potwierdzona została hipoteza, wedle której trafność prognoz dochodów własnych zależy 

od właściwości źródeł tych dochodów, w tym stabilności oraz możliwości wykorzystania do 

poprawy indywidualnego wskaźnika zadłużenia. I tak, absolutny względny błąd prognozy 

okazał się wyższy dla podatku o mobilnej bazie podatkowej (podatku od środków 

transportowych) niż dla każdego z podatków o niemobilnej bazie podatkowej (podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego). Ponadto, w okresie gdy prognozy 

dochodów ze sprzedaży majątku na IV kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy mogły 

zostać wykorzystane do poprawy indywidualnego wskaźnika zadłużenia (tj. od roku 2013), 

istotnie spadła dokładność tych prognoz (mierzona absolutnym względnym błędem prognozy) 

oraz stały się one bardziej optymistyczne (z punktu widzenia względnego błędu prognozy oraz 

błędu prognozy na mieszkańca, lecz nie z punktu widzenia błędu prognozy co do tempa zmian). 

Wyniki te, podobnie do tych uzyskanych w artykule M. Banaszewskiej (2018) w zakresie 

wykonanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku, wskazują, że pierwotna konstrukcja 

indywidualnego wskaźnika zadłużenia stanowiła zachętę do nieracjonalnej gospodarki 

budżetowej JST. Zarazem potwierdzają one zasadność wyłączenia tych dochodów z licznika 

ułamka w kalkulacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia na mocy nowelizacji ustawy 

o finansach publicznych z 2018 roku (Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r.). 

Potwierdzenie empiryczne znalazła hipoteza, iż gminy, które w większym stopniu opierają 

swoją gospodarkę budżetową na dochodach własnych, sporządzają bardziej konserwatywne 

(mniej optymistyczne) prognozy dochodów własnych. Rezultat ten jest odporny na: 

zastosowanie alternatywnych mierników samodzielności dochodowej oraz luki dochodowej, 

przyjęcie krótszego okresu badania oraz zawężenie grupy badawczej. Wyposażenie gmin w 
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bardziej wydajne źródła dochodów własnych ograniczyłoby zatem problem zmniejszenia skali 

lub/i jakości wykonywanych zadań publicznych czy też wzrostu zadłużenia wskutek 

niewykonania planu dochodów własnych. Jeśli idzie o hipotezę, wedle której im większe 

znaczenie dochodów własnych w gospodarce budżetowej, tym większa precyzja prognoz 

dochodów własnych, to została ona jedynie częściowo potwierdzona. Wykazano powiązanie 

jedynie z samodzielnością dochodową, podczas gdy nie zidentyfikowano istotnego 

statystycznie związku z luką dochodową. Nie ma zatem jednoznacznych podstaw, by 

oczekiwać, że zwiększenie rangi dochodów własnych w dochodach ogółem gmin ograniczy 

odchylenia między planowanymi a wykonanymi wielkościami budżetowymi, a przez to 

zwiększy jakość prowadzonej polityki budżetowej. 

Ponadto wykazano, że prognozy dochodów własnych są mniej dokładne oraz bardziej 

optymistyczne w latach wyborczych, w porównaniu z latami przed- i powyborczymi. Uzyskane 

wyniki można traktować jako rozszerzenie wniosków sformułowanych w artykule M. Köppl-

Turyny, G. Kuli, A. Balmas i K. Wacławskiej (2016). Dla gmin miejskich w Polsce w latach 

2002-2013 wykazali oni, że polityczny cykl budżetowy jest słabszy w gminach o większej 

samodzielności dochodowej. W niniejszym badaniu wskazano, że cykl polityczny dotyczy nie 

tylko zrealizowanych wielkości budżetowych, lecz również wielkości planowanych.  

Przeprowadzona analiza empiryczna nie daje podstaw do potwierdzenia hipotezy 

o występowaniu klasycznej konkurencji podatkowej. Słaba zależność przestrzenna polityki 

podatkowej w odniesieniu do podatku od środków transportowych jest zbieżna z wynikami 

badania ankietowego P. Swianiewicza i J. Łukomskiej (2015, s. 85), z którego wynika, że 

zaledwie dla 12% wójtów/burmistrzów/prezydentów miast stawki podatku od środków 

transportowych w sąsiednich gminach są ważne w stanowieniu własnej polityki podatkowej, 

podczas gdy odsetek ten sięga 46-48% w przypadku podatku od nieruchomości i podatku 

rolnego. Trzeba przy tym zauważyć, że niezidentyfikowanie wzmiankowanego efektu może po 

części wynikać z tego, że rozpatrywana w badaniu mobilna baza podatkowa – środki transportu 

w określonym miejscu rejestracji – ma zróżnicowane znaczenie dla poszczególnych branż. 

Największą rolę odgrywa przy tym dla przedsiębiorstw transportowych, o lokalizacji których 

przesądza w pierwszej kolejności dostępność komunikacyjna. Nie należy oczekiwać, że 

peryferyjne gminy będą rywalizować o tą mobilną bazę podatkową, zdając sobie sprawę z tego, 

że nie przyniesie to rezultatu w postaci większej liczby zarejestrowanych środków 

transportowych, a spowoduje jedynie uszczuplenie i tak już ograniczonych wpływów do 

budżetu. 
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Potwierdzono natomiast przypuszczenia o występowaniu porównawczej konkurencji 

podatkowej w Polsce. Na taką naturę współzależności przestrzennych między stopniem 

wykorzystania potencjału dochodowego wskazują silniejsze powiązania międzygminne w 

przypadku podatków opłacanych przez osoby fizyczne niż przez osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Konkluzje z badania są analogicznie do 

tych sformułowanych przez P. Swianiewicza i J. Łukomską (2015), którzy stwierdzają, że 

mechanizmy podejmowania decyzji w sprawie opodatkowania lokalnego wpisują się w model 

konkurencji porównawczej a nie klasycznej konkurencji podatkowej. Można to przypisać 

utrwalonemu zróżnicowaniu gmin pod względem atrakcyjności inwestycyjnej, w rezultacie 

czego zabieganie o przyciągnięcie inwestycji z wykorzystaniem instrumentów fiskalnych nie 

cieszy się popularnością w grupie lokalnych decydentów. Alternatywnie, lokalni politycy są 

zdania, że ciężar opodatkowania lokalnego nie jest istotnym parametrem w podejmowaniu 

decyzji o lokalizacji nowego lub rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego, punktu 

usługowego itd., lecz ma znaczenie dla wyborców, bez względu na to, że opodatkowanie 

lokalne stanowi dla nich mniejsze obciążenie niż chociażby opłaty lokalne. 

Podobnie, hipoteza o konwergencji dochodów własnych znalazła tylko częściowe 

potwierdzenie empiryczne. Wykazano, że dochody własne gmin w Polsce – zarówno w ujęciu 

szerokim, jak i wąskim – cechują się konwergencją w ujęciach beta i sigma. Jest to ważne 

o tyle, że bez równomiernego wzrostu gospodarczego w poszczególnych częściach państwa, 

niemożliwe staje się utrzymanie spójności społecznej i politycznej. Dobrze to świadczy 

o jakości przyjętych w Polsce rozwiązań instytucjonalnych, ponieważ – jak wykazali A.P. 

Kyriacou, L. Muinelo‐Gallo i Roca‐Sagalés (2015) – pozytywny wpływ decentralizacji na 

zróżnicowanie regionalne jest możliwy w państwach cechujących się wysoką jakością 

zarządzania publicznego. Jednocześnie rozkład gmin pod względem dochodów własnych na 

mieszkańca podlega niewielkim zmianom w czasie. Rzadko spotykane jest zwłaszcza względne 

bogacenie się (ubożenie) najbiedniejszych (najbogatszych) gmin. Uzyskane wyniki mogą 

napawać umiarkowanym optymizmem z perspektywy polityki regionalnej państwa, której 

jednym z głównych celów w horyzoncie do 2030 roku jest zwiększenie spójności rozwoju 

Polski w wymiarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym (Rada 

Ministrów, 2019). 

W pracy habilitacyjnej przeprowadzono diagnozę i ocenę systemu zasilania gmin w Polsce 

w dochody własne. Realizacja celu głównego pracy wymagała wytypowania i operacjonalizacji 

płaszczyzn tej oceny, a następnie przeprowadzenia badań empirycznych, z wykorzystaniem 

odpowiednio dobranych metod analizy ilościowej. Wypracowano autorskie podejście do tego 



Monika Banaszewska                                                                                                                                Autoreferat 

20 

 

zagadnienia, które uwzględnia trzy wymiary: wykonywanie dochodów własnych w 

konfrontacji z ich planami, decyzje w zakresie fakultatywnych instrumentów lokalnych polityk 

podatkowych i ich uwarunkowania oraz konwergencję dochodów własnych. Dzięki temu 

możliwe było uchwycenie krótko-, średnio- i długoterminowego horyzontu badanej 

problematyki. Warto zwrócić uwagę również na aspekt metodyczny, gdyż wcześniejsze, 

najczęściej wycinkowe badania dla Polski rzadko wykorzystywały metody estymacji danych 

przestrzenno-czasowych.  

Przeprowadzone badania empiryczne tak rozszerzyły, jak i zweryfikowały wnioski 

wynikające z wcześniejszych analiz o zasięgu krajowym i międzynarodowym, otwierając 

jednocześnie pole do dalszych dociekań. Przyszłe badania mogą pogłębiać te przedstawione w 

niniejszej monografii w dwóch wymiarach: metodycznym oraz przedmiotowym. W pierwszym 

przypadku chodzi o odpowiedź na te same pytania badawcze, lecz z wykorzystaniem metod 

quasi-eksperymentalnych. Trzeba mieć jednak na względzie, że – choć wiąże się z nimi większa 

wiarygodność zidentyfikowanych zależności przyczynowo-skutkowych – to dzieje się to 

zwykle kosztem znacznego zredukowania badanej grupy, wobec czego nie można mieć 

pewności, czy udokumentowany mechanizm zachodzi również dla całej populacji (ang. 

internal vs. external validity). W drugim przypadku chodzi o rozszerzenie spektrum analizy na 

pozostałe obszary aktywności gmin, ponieważ pobór dochodów własnych nie może być 

traktowany jako cel sam w sobie, lecz jako środek, który służy do wykonywania ich zadań. Z 

tej perspektywy za moment zwrotny w badaniach nad dochodami własnymi można uznać 

pandemię koronawirusa, która – jako kolejne w historii zdarzenie kryzysowe – unaoczniła 

i uwypukliła, że fundamentem aktywności wymienionych jednostek terytorialnych jest ciągłe 

i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. W przypadku 

polskich gmin drugim momentem zwrotnym była agresja Rosji na Ukrainę oraz wywołany 

przez nią gwałtowny napływ licznej grupy uchodźców wojennych, który zintensyfikował 

dyskusję na takie tematy, jak prawa i obowiązki cudzoziemca jako członka wspólnoty 

samorządowej oraz ich skutki dla polityki budżetowej JST. Nie wolno również tracić z pola 

widzenia szans oraz wyzwań, jakie stwarza dla polityki dochodowej JST cyfryzacja. Cyfryzacja 

umożliwia zwiększenie skuteczności wymiaru i poboru dochodów z podatków i opłat 

lokalnych, jednak do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań niezbędne jest odpowiednie 

zaplecze kadrowe, infrastrukturalne i finansowe. 
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4.2.7. Wkład w rozwój dyscypliny ekonomia i finanse 

Rozprawa habilitacyjna posiada elementy nowości zarówno w wymiarze poznawczym, jak 

i aplikacyjnym. Jako studium empiryczne gmin w Polsce wnosi wkład w literaturę przedmiotu 

z zakresu: 

a) opodatkowania lokalnego – poprzez identyfikację zależności przestrzennych pomiędzy 

decyzjami podatkowymi władz gminnych oraz efektów bezpośrednich, pośrednich 

i całkowitych określonych cech gminy; 

b) wyboru publicznego – poprzez określenie wpływu czynników politycznych na 

prognozy budżetowe oraz współzależności przestrzenne między lokalnymi politykami 

podatkowymi; 

c) konwergencji gospodarczej – poprzez wielowymiarową ocenę zbieżności w czasie 

dochodów własnych. 

Wyniki badań są jednocześnie ważne z perspektywy teorii federalizmu fiskalnego, 

zwłaszcza modeli tzw. drugiej i trzeciej generacji, w których podkreśla się odpowiednio 

znaczenie czynników politycznych w wyjaśnianiu funkcjonowania zdecentralizowanego 

systemu finansów publicznych oraz rangę badań empirycznych dla weryfikacji modeli 

teoretycznych.  

W wymiarze aplikacyjnym praca dostarcza natomiast wskazówek w odniesieniu do reformy 

systemu finansowania gmin w Polsce. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki przeprowadzonych badań 

dostarczają argumentów zwolennikom zwiększenia zakresu samodzielności dochodowej gmin 

oraz zwiększenia roli dochodów własnych w finansowaniu zadań lokalnych. Z jednej strony 

przyczyniają się one bowiem do zwiększania jakości planowania budżetowego, z drugiej zaś 

strony – bezzasadne są obawy o dywergencję gmin pod względem dochodów własnych. Wręcz 

przeciwnie, widoczne jest doganianie jednostek zamożniejszych przez uboższe oraz 

upodabnianie się rozpatrywanych jednostek pod tym względem w miarę upływu czasu. 

Obecność, w miarę upływu czasu, ciągle tych samych gmin na krańcach rankingu pod 

względem dochodów własnych na mieszkańca przemawia za tym, że czynniki zamożności 

gmin pozostają w przeważającej mierze poza zakresem wpływu władz lokalnych (mają 

charakter egzogeniczny). W związku z tym niezbędne jest stosowanie mechanizmów 

wyrównywania pionowego i poziomego dochodów gmin. Niepokój może budzić to, że dochody 

własne mogą być wykorzystywane do osiągania celów politycznych (w tym: władz lokalnych 

i centralnych), z pominięciem czy nawet na szkodę interesu mieszkańców. Dla zachowania 

symetrii należy jednak zauważyć, że od oddziaływania czynników politycznych nie są wolne 

również dochody uzupełniające, co pokazano chociażby w artykułach M. Banaszewskiej 
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i I. Bischoffa (2017, 2021). Uzyskane wyniki wskazują jednocześnie, że pozytywne skutki 

decentralizacji dochodowej uwidaczniają się zwłaszcza w odniesieniu do tych składników 

dochodów własnych gmin, których właściwości są w największym stopniu zbieżne z tymi 

postulowanymi w literaturze przedmiotu. Dlatego też pytaniu „Czy należy decentralizować 

dochody publiczne?” powinno nieodłącznie towarzyszyć pytanie „Które dochody publiczne i w 

jaki sposób należy decentralizować?”. 

Ponadto, wyniki badań empirycznych wskazują, że w modelach teoretycznych 

opodatkowania powinno się uwzględniać fakt, iż lokalni decydenci mogą w zróżnicowany 

sposób korzystać z fakultatywnych instrumentów polityki podatkowej, w zależności od ich 

rodzaju (obniżki stawki podatkowej vs. ulgi i zwolnienia) oraz beneficjentów (osoby fizyczne 

vs. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej). 
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5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową albo artystyczną 

realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, 

w szczególności zagranicznej  

 

5.1. Dorobek publikacyjny – zestawienie 

Mój dorobek publikacyjny, łącznie z głównym osiągnięciem przedstawionym w punkcie 4, 

liczy 31 pozycji, z czego 27 zostało opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora, natomiast 

14 zostało wydanych w języku angielskim (14 po doktoracie). Jego strukturę zaprezentowano 

w tabeli 1.  
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Tabela 1. Zestawienie dorobku publikacyjnego (publikacje naukowe i pozostałe) 

Rodzaj 

publikacji 

Przed uzyskaniem 

stopnia doktora 

Po uzyskaniu 

stopnia doktora 
Język publikacji 

Razem 
Samo-

dzielnie 

Współ-

autor-

stwo 

Samo-

dzielnie 

Współ-

autor-

stwo 

Polski 
Angiel-

ski 

Monografia 

naukowa 
--- --- 2 --- 2 --- 2 

Artykuł               

w czasopiśmie  

z listy JCR 

--- --- 1 3 --- 4 4 

Artykuł                

w czasopiśmie 

spoza listy 

JCR 

4 --- 11 --- 9 6 15 

Rozdział           

w monografii 
--- --- 2 2 3 1 4 

Redakcja 

monografii 

naukowej 

--- --- --- 1 1 --- 1 

Pozostałe 

(podręcznik, 

raport, 

editorial 

introduction) 

--- --- 2 3 2 3 5 

Razem 4 --- 18 9 17 14 31 
W zestawieniu nie uwzględniono working papers oraz conference proceedings, aby nie dublować publikacji, które 

w późniejszej, zaktualizowanej lub rozszerzonej wersji ukazały się w formie artykułów w recenzowanych 

czasopismach naukowych. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Przed uzyskaniem stopnia doktora opublikowałam samodzielnie 4 artykuły w 

recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu ogólnopolskim. Z kolei po uzyskaniu 

stopnia doktora ukazały się:   

– 2 monografie naukowe autorskie (obie napisane samodzielnie, jedną z nich jest 

opublikowana rozprawa doktorska, natomiast druga stanowi główne osiągnięcie naukowe 

przedstawione w punkcie 4); 

– 15 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, indeksowanych na listach 

MNiSW/MEiN (w tym: 4 w czasopismach z list JCR, uwzględnionych w AJG, 12 napisanych 

samodzielnie, 10 w języku angielskim); 

– 4 rozdziały w monografiach (w tym: 2 napisane samodzielnie, 1 w języku angielskim); 

– 1 monografia naukowa redagowana (współredakcja); 

– 5 innych publikacji (1 recenzowany podręcznik akademicki napisany we współautorstwie, 

1 raport przygotowany we współautorstwie w ramach projektu finansowanego przez Narodowy 
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Bank Polski, 3 editorial introductions do czasopisma Economics and Business Review – 2 

samodzielne, 1 współautorskie). 

W moim dorobku znajdują się artykuły opublikowane w polskich czasopismach 

skierowanych do krajowego lub/i międzynarodowego środowiska naukowego: Annales 

Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Argumenta Oeconomica 

Cracoviensia, Equilibrium, Economics and Business Review, Financial Internet Quarterly 'e-

Finanse', Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Samorząd 

Terytorialny, Zarządzanie i Finanse/Journal of Management and Finance, Studia 

Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w 

Katowicach, Studia Oeconomica Posnaniensia (wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu). Artykuły mojego autorstwa i współautorstwa zostały również 

opublikowane przez czasopisma zagraniczne ujęte na liście JCR, wydawane przez: Elsevier 

(European Journal of Political Economy, Regional Science and Urban Economics), Taylor & 

Francis (Regional Studies) oraz Walter de Gruyter (Jahrbücher für Nationalökonomie und 

Statistik).  

Łączna liczba punktów za publikacje w moim dorobku, obliczonych według zasad 

MNiSW/MEiN obowiązujących dla roku publikacji, wynosi 992, natomiast z uwzględnieniem 

podziału punktów dla współautorów – 774,5 (patrz tabela 2). Zdecydowana większość z nich 

(odpowiednio: 966 oraz 748,5 punktu) przypada na publikacje opublikowane po uzyskaniu 

stopnia doktora. 

Sumaryczny Impact Factor według roku opublikowania wyniósł 9,832, a według listy za 

2021 rok – 12,114. Jego 5-letnie odpowiedniki wyniosły natomiast odpowiednio 11,385 

i 12,738. Wszystkie składające się na te wyniki artykuły ukazały się po uzyskaniu stopnia 

doktora. Trzy z nich to publikacje wieloautorskie, natomiast jedną przygotowano samodzielnie. 

Jeden z rozdziałów (napisany wspólnie z M. Pilcem) wchodzi w skład monografii naukowej pt. 

„Labour Market Institutions and Productivity : Labour Utilisation in Central and Eastern 

Europe” wydanej przez Routledge – wydawnictwo z poziomu II. 

Cytowania moich prac prezentują się następująco (na dzień 29 listopada 2022 roku): 

– 13 cytowań według BazEkon (9 cytowanych publikacji, indeks Hirscha: 2); 

– 73 cytowania według Google Scholar (16 cytowanych publikacji, indeks Hirscha: 5); 

– 19 cytowań według Scopus (6 cytowanych publikacji, indeks Hirscha: 2); 

– 24 cytowania według Web of Science (7 cytowanych publikacji, indeks Hirscha: 3). 
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5.2. Dorobek publikacyjny – charakterystyka nurtów badawczych 

Moje zainteresowania badawcze – zarówno przed, jak i po uzyskaniu stopnia doktora – 

koncentrują się wokół finansów publicznych. Po uzyskaniu stopnia doktora punkt ciężkości 

przeniósł się z problematyki nierównowagi budżetowej i zadłużenia sektora general 

government na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego.  

W nurt moich badań nad nierównowagą budżetową i zadłużeniem sektora general 

government wpisują się artykuły: 

[1] Banaszewska, M. (2012a). Determinanty zmian długu publicznego państw strefy euro w 

latach 2006-2010. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

(Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 108, 419-427. 

[2] Banaszewska, M. (2012b). Mierniki nierównowagi finansów publicznych. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 232, 9-29. 

[3] Banaszewska, M. (2013). Wydatkowe reguły fiskalne jako składnik ram fiskalnych państw 

Unii Europejskiej. Zarządzanie i Finanse/Journal of Management and Finance, 2/3, 7-17. 

[4] Banaszewska, M. (2014). Zmiany zadłużenia publicznego i ich składniki w państwach Unii 

Europejskiej w latach 2000-2012. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(6), 7-23. 

[5] Banaszewska, M. (2015). Foreign investors on the Polish Treasury bond market in the years 

2007-2013. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 381, 26-35. 

[6] Banaszewska, M. (2017). Ocena stabilności długu publicznego przez instytucje 

międzynarodowe a strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych Polski. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 4, 9-16. 

DOI:10.17951/h.2017.51.4.9 

[7] Banaszewska, M. (2019). Stock-flow adjustment – only a residual value? Evidence from 

European Union countries. Financial Internet Quarterly 'e-Finanse', 3, 10-20. 

DOI:10.2478/fiqf-2019-0016 

Wśród tych prac można wyróżnić zarówno prace o charakterze opisowo-przeglądowym 

i dyskusyjnym ([2], [3], [6]), jak i te prezentujące wyniki własnych badań empirycznych ([1], 

[4], [5], [7]).  

Do określenia przyczyn oraz przewidywania skutków zadłużenia publicznego niezbędny jest 

nie tylko dostęp do aktualnych danych statystycznych o kompleksowym zakresie, lecz również 

ich właściwa interpretacja. Usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie było celem artykułu [2]. 

Uwzględniono w nim zarówno podejście formalno-rachunkowe, jak i ekonomiczne. 

Zachowaniu stabilności długu publicznego mają służyć (numeryczne) reguły fiskalne. 

Przedmiot artykułu [3] stanowi słabo podówczas rozpoznany w polskiej literaturze składnik 
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ram fiskalnych, jakim są wydatkowe reguły fiskalne. Oprócz przedstawienia ewolucji tej 

instytucji budżetowej w państwach Unii Europejskiej, scharakteryzowano w nim również 

możliwe warianty konstrukcji reguł wydatkowych oraz wskazano ich zalety i wady.  

Do katalogu zadań instytucji międzynarodowych, takich jak Komisja Europejska oraz 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, należy monitorowanie oraz prognozowanie zadłużenia 

publicznego w poszczególnych państwach członkowskich. W artykule [6] porównano 

metodykę i wyniki badań wzmiankowanych instytucji w odniesieniu do długu sektora general 

government w Polsce. Wskazano, że zidentyfikowane czynniki ryzyka w postaci wysokiego 

udziału długu denominowanego w walutach obcych oraz instrumentów dłużnych w posiadaniu 

nierezydentów znajdują odzwierciedlenie w opracowanej przez Ministerstwo Finansów 

Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych. 

W eksploracji empirycznej zagadnień zadłużenia publicznego i związanych z tym zagrożeń 

przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania było zaangażowanie nierezydentów na 

rynku skarbowych papierów wartościowych [5] oraz dostosowanie deficytu do długu (ang. 

stock-flow adjustment, SFA) ([1], [4], [7]). Celem artykułu [5] była ocena zaangażowania 

nierezydentów na rynku krajowych obligacji skarbowych w Polsce oraz związanego z tym 

ryzyka, w tym na tle innych gospodarek wschodzących. Owo zaangażowanie rozpatrzono 

zarówno z perspektywy podmiotowej (kategorii inwestorów – nierezydentów), jak 

i przedmiotowej (kategorii papierów wartościowych, w których lokują środki nierezydenci).  

Wyniki badań przedstawionych w artykule [1] wskazują, że w zdecydowanej większości 

państw strefy euro w latach 2006-2010 SFA przekładało się na wzrost długu sektora general 

government. W kolejnym artykule [4] dokonano podziału obserwacji – zmian długu 

publicznego w relacji do PKB w państwach Unii Europejskiej w poszczególnych latach w 

okresie 2000-2012 na cztery grupy: wyraźny wzrost, nieznaczny wzrost, stabilizacja, 

nieznaczny spadek oraz wyraźny spadek. Następnie porównano składniki rozpatrywanej 

zmiennej (m.in. SFA, saldo pierwotne, efekt kuli śnieżnej) pomiędzy wyodrębnionymi 

grupami. Przypadki wyraźnego i nieznacznego wzrostu zadłużenia okazały się istotnie różnić 

pod względem SFA. Inaczej było w przypadkach wyraźnego i nieznacznego spadku. Zależność 

ta jest zbliżona do zaobserwowanej we wcześniejszych badaniach asymetrii wkładu SFA we 

wzrost i spadek relacji długu publicznego do PKB. W trzecim artykule z tego zakresu [7] 

poszukiwano odpowiedzi na dwa pytania badawcze: 1) Czy SFA jest wykorzystywane do 

ukrywania deficytu budżetowego? 2) Czy SFA jest wykorzystywane do zmniejszania długu 

publicznego? Badaniem objęto państwa Unii Europejskiej w latach 2005-2016. O ile nie udało 

się uzyskać jednoznacznej odpowiedzi na pierwsze z pytań, to odpowiedź na drugie z nich jest 



Monika Banaszewska                                                                                                                                Autoreferat 

29 

 

twierdząca: zidentyfikowano ujemną zależność między SFA a długiem publicznym. Zauważyć 

należy, że uciekanie się do tzw. operacji po kreską w celu zmniejszania wysokości zadłużenia 

publicznego trudno uznać za wyraz średnio- czy długoterminowej strategii, gdyż operacje 

składające się na SFA mają w dużej mierze charakter jednorazowy, incydentalny. Reasumując, 

wyniki badań zaprezentowane w artykułach [1], [4] i [7] podają w wątpliwość traktowanie SFA 

jako wyłącznie technicznego uzgodnienia między wielkością strumieniową (deficytem 

budżetowym) a wielkością zasobową (długiem publicznym). Skłaniają do jego bacznej analizy 

i oceny, również pod kątem naruszania zasady przejrzystości finansów publicznych 

i manipulowania wielkościami budżetowymi. 

W rozpatrywanym nurcie badawczym najbardziej kompleksowy charakter ma monografia 

podoktorska: 

[8] Banaszewska, M. (2015). Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i źródła ich pokrycia w 

Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Difin, ss. 237. ISBN: 978-83-7930-576-6 

Jej celem było określenie czynników determinujących potrzeby pożyczkowe budżetu 

państwa w ujęciu netto i brutto oraz źródła ich pokrycia w Polsce. Badaniem objęto lata 2004-

2011. Źródła pokrycia potrzeb pożyczkowych zbadano dwupłaszczyznowo, tzn. z 

podmiotowego (sektorowego) oraz przedmiotowego (instrumentalnego) punktu widzenia. 

Przypadek Polski był rozważany nie w oderwaniu od sytuacji i rozwiązań stosowanych w 

innych państwach członkowskich OECD i Unii Europejskiej, lecz w nawiązaniu do nich.  

Drugim nurtem badań, intensywnie rozwijanym już po uzyskaniu stopnia doktora, jest 

gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Wspólnym mianownikiem 

badań w tym nurcie jest podejście badawcze, w którym cele badania osiąga się, a hipotezy 

badawcze weryfikuje z wykorzystaniem metod ilościowych. Z jednym wyjątkiem ([12]), 

podmiotem badania w pracach, które można przypisać do tego nurtu, były gminy. Przedmiotem 

zainteresowania były natomiast różnorodne obszary gospodarki finansowej JST, a mianowicie: 

dochody własne, części subwencji ogólnej o charakterze redystrybucyjnym, wydatki 

majątkowe, wydatki na (współ)finansowanie projektów Unii Europejskiej, dług samorządowy. 

W skład tego nurtu badawczego wchodzą:  

[9] Banaszewska, M. (2016a). Wydatki majątkowe gmin w Polsce – zróżnicowanie w 

przestrzeni i czasie. W: W. Jarmołowicz (red.). Gospodarka i finanse wobec wyzwań 

współczesności (s. 167-178). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w 

Poznaniu. 
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[10] Banaszewska, M. (2016b). Ocena sytuacji budżetowej polskich metropolii z 

wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej. Studia Oeconomica 

Posnaniensia, 4(4), 158-172. 

[11] Banaszewska, M. (2017a). Efekty redystrybucyjne części równoważącej subwencji 

ogólnej dla gmin w Polsce. Samorząd Terytorialny, 7-8, 32-43. 

[12] Banaszewska, M. (2017b). Sustainability of fiscal policy in Polish voivodeships. Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 482, 9-16. 

DOI:10.15611/pn.2017.482.01 

[13] Banaszewska, M. (2017c). Wpływ części wyrównawczej subwencji ogólnej na 

zróżnicowanie dochodów gmin w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, 485, 22-32. DOI:10.15611/pn.2017.485.02 

[14] Banaszewska, M. i Bischoff, I. (2017). The political economy of EU-funds: Evidence from 

Poland. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 3, 191-224. DOI:10.1515/jbnst-

2017-1105 

[15] Banaszewska, M. (2018a). Side effects of fiscal rules: A case of Polish local self-

government. Economics and Business Review, 4(1), 86–106. DOI: 10.18559/ebr.2018.1.6 

[16] Banaszewska, M. (2018b). The determinants of local public investments in Poland. 

Equilibrium, 1, 105-121. DOI:10.24136/eq.2018.006 

[17] Banaszewska, M. (2020). Condemned to success (failure)? The allocation of EU funds 

among Polish municipalities. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 1, 47-58. 

DOI:10.15678/AOC.2020.2204 

[18] Banaszewska, M. i Bischoff, I. (2021). Grants-in-aid and election outcomes in recipient 

jurisdictions: The impact of EU funds on mayoral elections in Poland. European Journal of 

Political Economy, 68, 1–26. DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2020.101993 

[19] Banaszewska, M. (2022). Preferential tax treatment – a political or economic tool? 

Regional Studies, 56(8), 1377–1390. DOI: 10.1080/00343404.2021.1978420 

[20] Banaszewska, M., Bischoff, I., Bode, E. i Chodakowska, A. (2022). Does inter-municipal 

cooperation help improve local economic performance? – Evidence from Poland. Regional 

Science and Urban Economics, 92, 1–15. DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2021.103748 

W rozdziale [9] przedmiotem zainteresowania były wydatki majątkowe na mieszkańca w 

gminach (z wyjątkiem miast na prawach powiatu) w Polsce w latach 2007–2014. Na podstawie 

przeprowadzonego badania stwierdzono, że ranking gmin pod względem aktywności 

inwestycyjnej był co najwyżej umiarkowanie stabilny w czasie. Aktywność inwestycyjna gmin 

podlegała cyklicznym wahaniom, odpowiadającym zróżnicowanej absorpcji funduszy Unii 



Monika Banaszewska                                                                                                                                Autoreferat 

31 

 

Europejskiej. Gminy położone w województwach z tzw. ściany wschodniej cechowały się 

zbliżonymi rozkładami wydatków majątkowych na mieszkańca. 

W artykule [10] stworzono ranking miast na prawach powiatu – członków Unii Metropolii 

Polskich ze względu na sytuację budżetową w latach 2007-2013. Wzięto pod uwagę wskaźniki 

dotyczące: dochodów, wydatków i sald budżetowych oraz zadłużenia. Tego typu syntetyczne 

rankingi stanowią uzupełnienie szczegółowych rankingów publikowanych na łamach 

czasopisma „Wspólnota”, w których przedmiotem zainteresowania są, przykładowo: 

zamożność, aktywność inwestycyjna czy nadwyżka operacyjna netto. 

W dwóch artykułach [11] i [13] podjęto zagadnienie systemu wyrównywania dochodów 

gmin w Polsce. Zbadano bezpośredni wpływ redystrybucji poziomej ([11]) oraz pionowej 

([13]) na wyrównywanie dochodów własnych i dochodów ogółem gmin per capita w latach 

2007-2014. Ustalono, że o ile redystrybucja pozioma zmniejszała zróżnicowanie dochodów 

własnych gmin na mieszkańca, o tyle miała marginalny wpływ na nierówności pod względem 

dochodów ogółem na mieszkańca. Z kolei redystrybucja pionowa prowadziła do spadku 

zróżnicowania dochodów gmin zarówno w ujęciu wewnątrz-, jak i międzywojewódzkim.  

Przedmiotem artykułu [12] była stabilność fiskalna województw w Polsce, z 

uwzględnieniem wpływu poziomego i pionowego wyrównywania dochodów. Do weryfikacji 

hipotez badawczych posłużono się analizą danych panelowych w połączeniu z modelem 

stabilności fiskalnej Bohna. Skonkludowano, iż polityka fiskalna badanych jednostek jest 

stabilna. Reguły fiskalne nałożone na jednostki samorządu terytorialnego jawią się zatem jako 

skuteczna przeciwwaga dla problemu tzw. miękkich ograniczeń budżetowych. 

Mniej pozytywna ocena reguł fiskalnych nakładanych na JST w Polsce wyłania się 

natomiast z badania przedstawionego w artykule [15]. Wynika z niego, że pierwotna 

konstrukcja indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ) skłaniała do wyprzedaży majątku 

trwałego w gminach, dla których nowo wprowadzone obostrzenie okazało się bardziej 

rygorystyczne niż wcześniejszy, uniwersalny limit 15%. W świetle tych ustaleń na pozytywną 

ocenę zasługuje późniejsza modyfikacja IWZ, na mocy której między innymi wykluczono 

mechanizm, iż wyprzedaż majątku zwiększa pole do zaciągania zadłużenia. 

Artykuł [16] poświęcono identyfikacji determinant wydatków majątkowych gmin w Polsce. 

W modelu empirycznym uwzględniono zmienne opisujące sytuację rozpatrywanych jednostek 

w wymiarze budżetowym, demograficznym oraz infrastrukturalnym. Znaczenie okazała się 

mieć nie tylko kondycja finansowa, lecz również: efekty skali, różnice preferencji między 

pokoleniami oraz dostępność infrastruktury technicznej. Badanie pośrednio wskazuje na to, że 
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w systemie wyrównywania fiskalnego powinno brać się pod uwagę nie tylko zdolności 

dochodowe, lecz także potrzeby wydatkowe. 

W artykule [17] zbadano mobilność gmin w Polsce w rankingu według wydatków 

finansowanych ze środków Unii Europejskiej na mieszkańca w ciągu dwóch kadencji władz 

lokalnych (tj. w latach 2007-2010 oraz 2011-2014). Niska mobilność gmin na krańcach 

rozpatrywanego rozkładu wskazuje, że w prognozach wykorzystania funduszy Unii 

Europejskiej pomocne są dane historyczne. Okazało się również, że mobilność w ramach 

rankingu gmin – beneficjentów środków z budżetu Unii Europejskiej jest skorelowana z 

poziomem kapitału pomostowego. Czynnik ten nie powinien być zatem pomijany w badaniach 

nad alokacją zewnętrznych środków pomocowych. 

W trzech artykułach ([14], [18], [19]) przedmiotem badania były współzależności między 

gospodarką finansową JST a polityką. W artykułach [14] oraz [18] poszukiwano odpowiedzi 

na dwa powiązane ze sobą pytania, odpowiednio: Czy względy polityczne mają wpływ na 

rozkład środków Unii Europejskiej pomiędzy gminami w Polsce? Czy absorpcja środków Unii 

Europejskiej zwiększa szanse wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na reelekcję? I tak, analiza 

empiryczna przedstawiona w artykule [14] wskazuje, że w zakresie dystrybucji środków z 

funduszy Unii Europejskiej uprzywilejowane są gminy, w których największy odsetek głosów 

w wyborach parlamentarnych uzyskała partia, której przedstawiciel zasiada również w 

zarządzie województwa. Podobnie rzecz się ma z gminami, w których różnice w poparciu dla 

największych partii parlamentarnych są niewielkie (ang. swing-district hypothesis). Z kolei w 

artykule [18] ustalono, że nie ma przekonujących dowodów na to, iż wydatkowanie środków 

Unii Europejskiej – średnio biorąc – zwiększa odsetek głosów oddanych na urzędującego wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta). Jednocześnie taki pozytywny efekt zidentyfikowano w pewnej 

grupie gmin, tj. gminach o wysokim poziomie kapitału ludzkiego oraz w tych o wysokim 

odsetku głosów za akcesją Polski do UE w referendum z 2003 roku. Daje do podstawy, by 

stwierdzić, że korzyści polityczne z wykorzystania środków zewnętrznych zależą od opinii 

mieszkańców (wyborców) na temat ich donatora. 

Pytanie badawcze postawione w artykule [19] brzmi: Czy skala stosowania fakultatywnych 

instrumentów lokalnej polityki podatkowej w Polsce zależy od siły politycznej burmistrza? Aby 

na nie odpowiedzieć, posłużono się danymi na temat ulg i zwolnień podatkowych w zakresie 

podatków obciążających nieruchomości (tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego 

i podatku leśnego) w latach 2005-2017. Odpowiedź na postawione pytanie badawcze okazała 

się twierdząca, lecz zidentyfikowana zależność okazała się mieć ograniczone znaczenie 

ekonomiczne. Ponadto, wstępnie ustalono, że lokalne preferencje podatkowe mają negatywny, 
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o ile jakikolwiek, wpływ na dochody gmin. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki skonstatowano, 

że preferencje podatkowe stosowane przez gminy są narzędziem o charakterze raczej 

politycznym niż ekonomicznym. Burmistrzowie o słabszym poparciu w poprzednich wyborach 

oferowali wyższe preferencje na rzecz osób fizycznych oraz w formie obniżonych stawek 

podatkowych. 

Celem badania w artykule [20] było określenie, czy współpraca międzygminna w zakresie 

polityki promowania rozwoju lokalnego biznesu ma pozytywny wpływ na lokalne wyniki 

gospodarcze. W analizie empirycznej posłużono się danymi dla 1 825 gmin w Polsce w latach 

2004-2017. Wyniki wskazują, że współpraca międzygminna w rozpatrywanym obszarze nie 

ma wpływu na liczbę przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców ani na tempo 

wzrostu populacji, lecz korzystnie wpływa na rynek pracy, gdyż prowadzi do spadku stopy 

bezrobocia o 0,4 punktu procentowego. 

W moim dorobku znajdują się również rozdziały i artykuły wykraczające poza tematykę 

zadłużenia publicznego oraz finansów samorządu terytorialnego. Należą do nich: 

[21] Banaszewska, M. (2011). Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o 

sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu, 200, 182-196. 

[22] Banaszewska, M. i Pilc, M. (2021). Unemployment benefits in CEE countries. Does their 

limited scope match societal preferences? W: B. Woźniak-Jęchorek i M. Pilc (red.), Labour 

Market Institutions and Productivity : Labour Utilisation in Central and Eastern Europe (s. 

90–115). New York: Routledge. 

[23] Banaszewska, M., Iwańczuk-Kaliska, A., Marchewka-Bartkowiak, K. i Warchlewska, 

A. (2022). Dostępność usług płatniczych dla młodzieży w Polsce w warunkach izolacji 

pandemicznej. W: M. Banaszewska, A. Iwańczuk-Kaliska, K. Marchewka-Bartkowiak i A. 

Warchlewska (red.). System finansowy w Polsce w obliczu kryzysu pandemicznego (s. 93-

109). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu. 

[24] Banaszewska, M. (w druku). Polski Ład z perspektywy form opodatkowania 

i oskładkowania dochodów osób fizycznych. W: E. Małecka-Ziembińska (red.). Polski Ład 

– ujęcie prawne, finansowe i ekonomiczne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. DOI: 10.18559/978-83-8211-162-0/8 

Poszerzanie pól badawczych – w mojej opinii – jest okazją do nawiązywania i rozwijania 

kontaktów naukowych, daje możliwość zabrania głosu w dyskusji naukowej na aktualne 

i ważne tematy (np. reformy systemu podatkowego), a jednocześnie wnosi nowy ogląd na 

obszar specjalizacji naukowej.  
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Artykuł [21] ma charakter przeglądowy. Usystematyzowano w nim zagadnienia dotyczące 

zawartości i struktury rachunku przepływów pieniężnych oraz możliwości zastosowania 

analizy wstępnej i wskaźnikowej tego elementu sprawozdania finansowego do oceny sytuacji 

finansowej przedsiębiorstwa. 

W rozdziale [22] połączono podejście makro- i mikroekonomiczne do zbadania zagadnienia 

zasiłków dla bezrobotnych i ich wpływu na wykorzystanie zasobów pracy. Po pierwsze, 

przedstawiono ewolucję zasiłków dla bezrobotnych w państwach Europy Środkowo-

Wschodniej (EŚW) począwszy od lat 90. XX wieku oraz zestawiono ich konstrukcję z 

rozwiązaniami przyjętymi w państwach „starej” Unii (UE-15). Zasiłki okazały się mniej 

„hojne” w państwach EŚW niż państwach UE-15 pod względem wszystkich rozpatrywanych 

kryteriów. W ślad za przeważającym w literaturze przedmiotu poglądem o niekorzystnym 

wpływie zasiłków dla bezrobotnych na wykorzystanie zasobów pacy można stwierdzić, że jest 

to różnica na korzyść państw EŚW. Po drugie, porównano oczekiwania społeczne co do 

zapewnienia przyzwoitego standardu życia osobom bezrobotnym przez państwo między 

państwami EŚW a UE-15. Można przypuszczać, że za zidentyfikowane różnice odpowiadają 

dysproporcje w zakresie zakumulowanego majątku oraz zróżnicowana dojrzałość sceny 

politycznej. 

W rozdziale [23] poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany zaszły w zachowaniach 

płatniczych młodzieży w Polsce w okresie lockdownu i jaka jest dostępność usług płatniczych 

dla młodzieży. Aby na nie odpowiedzieć, przeprowadzono ogólnopolskie badanie ankietowe 

wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, zbierając odpowiedzi od 4 170 respondentów. W 

celu uogólnienia uzyskanych wyników dokonano kalibracji obserwacji posługując się danymi 

z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na temat struktury populacji pod względem typu 

szkoły i wieku. Z przeprowadzonego badania wynika, że podczas lockdownu nie wystąpiła 

znacząca zmiana w zachowaniach płatniczych uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Konstatacja ta dotyczy: korzystania z konta bankowego, sposobu wypłaty kieszonkowego oraz 

wykorzystania karty płatniczej. Oprócz diagnozy stanu obecnego, w rozdziale sformułowano 

rekomendacje dla rynku usług płatniczych dla młodzieży. 

Celem rozdziału [24] była charakterystyka i ocena usankcjonowanych na mocy Polskiego 

Ładu zmian w zakresie opodatkowania i oskładkowania dochodów osób fizycznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność 

gospodarczą. Dyskusji poddano przesłanki wprowadzenia oraz skutki ekonomiczne zmian 

legislacyjnych. Punkt odniesienia stanowiły następujące funkcje finansów publicznych: 

fiskalna, redystrybucyjna, stabilizacyjna i stymulacyjna. W rozdziale porównano również 
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kwoty i efektywne obciążenia z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne według przepisów 

sprzed 2022 roku, Polskiego Ładu w pierwotnej oraz zmodyfikowanej wersji. 

Składające się na dorobek naukowy publikacje są zróżnicowane pod względem 

metodycznym i przedmiotowym. W moim dorobku dominuje podejście mikroekonomiczne. W 

kilku publikacjach zajęłam się wymiarem makroekonomicznym badanych zjawisk i procesów. 

Dorobek publikacyjny w obszarze tematycznym „gospodarka finansowa jednostek samorządu 

terytorialnego” jest komplementarny względem głównego osiągnięcia naukowego. 

 

5.3. Aktywność konferencyjna 

Od początku działalności naukowej wzięłam czynny (z referatem, plakatem lub/i w roli 

dyskutanta (koreferenta)) udział w 29 konferencjach/seminariach naukowych, w tym 28 po 

uzyskaniu stopnia doktora. Zdecydowaną większość z nich, bo aż 21, stanowiły 

konferencje/seminaria międzynarodowe, w tym sześć miało miejsce poza granicami Polski 

(Mannheim, Budapeszt, Rzym, Jerozolima, Santiago de Compostela, Glasgow); jedno 

seminarium naukowe pod auspicjami Sciences Po Paris – LIEPP, z uwagi na obostrzenia 

pandemiczne, odbyło się w formule online. Dodatkowo, trzy konferencje/seminaria 

międzynarodowe, które odbyły się w Polsce (tj. RSA Workshop on EU Cohesion Policy in 

Eastern and Southern Europe: taking stock and drawing lessons for the future w Poznaniu, 15th 

European Association for Comparative Economic Studies Conference w Warszawie oraz 2019 

Regional Studies Association Central and Eastern Europe Conference w Lublinie), były 

firmowane przez prestiżowe międzynarodowe towarzystwa naukowe. Wygłosiłam referaty na 

26 konferencjach, a na jednej wystąpiłam z plakatem. Wystąpiłam także w roli koreferenta 

(dyskutanta) na jednej konferencji krajowej oraz pięciu konferencjach międzynarodowych. 

Ponadto, przewodniczyłam trzem sesjom na konferencjach międzynarodowych, w tym na 

dwóch zagranicznych. W dniu 26 marca 2021 roku wygłosiłam wykład na zaproszenie w 

ramach cyklu FinSem organizowanego przez Katedrę Finansów i Bankowości (Instytut 

Ekonomii i Finansów) Uniwersytetu Szczecińskiego.  

 

5.4. Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych 

Od 1 stycznia 2021 roku weszłam w skład Editorial Board anglojęzycznego czasopisma 

Economics and Business Review (ISSN: 2392-1641), wydawanego od 2001 roku przez 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (wcześniej: Akademii Ekonomicznej 

w Poznaniu). Jest ono indeksowane m.in. w bazach European Reference Index for the 

Humanities (ERIH+), Emerging Sources Citation Index (ESCI) oraz Scopus. Jego Journal 
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Citation Indicator (JCI) za 2021 rok wynosi 0,26. Jak dotąd, trzykrotnie pełniłam funkcję lead 

editora (Volume 7 (21) Number 1, Volume 7 (21) Number 3 oraz Volume 7 (22) Number 1): 

pierwszy raz we współpracy z M. Pilcem, natomiast kolejne dwa razy samodzielnie:  

Banaszewska, M. i Pilc, M. (2021). Editorial introduction. Economics and Business Review, 

21(1), 3-5 DOI: 10.18559/ebr.2021.1.1 

Banaszewska, M. (2021). Editorial introduction. Economics and Business Review, 21(3), 3-4 

DOI: 10.18559/ebr.2021.3.1 

Banaszewska, M. (2022). Editorial Introduction. Economics and Business Review, 22(1), 3-4 

DOI: 10.18559/ebr.2022.1.1 

 

5.5. Recenzje dla czasopism naukowych 

Dotychczas przygotowałam dziesięć recenzji artykułów dla dziewięciu czasopism: Bulletin 

of Geography. Socio-economic Series, Eastern European Economics, Economic and Regional 

Studies (Studia Ekonomiczne i Regionalne), Economics and Business Review, European 

Journal of Political Economy, European Union Politics, Intersections – East European Journal 

of Society and Politics, Local Government Studies oraz Studiów Regionalnych i Lokalnych. 

Cztery spośród tych czasopism (Eastern European Economics, European Journal of Political 

Economy, European Union Politics, Local Government Studies) znajdują się na liście JCR 

(Journal Citation Reports), zaś trzy z nich (Eastern European Economics, European Journal of 

Political Economy, Local Government Studies) – na liście AJG (Academic Journal Guide).  

 

5.6. Udział w projektach badawczych 

Od września 2018 roku do lutego 2019 roku byłam kierownikiem projektu badawczego 

Local tax preferences as the instrument of inter-municipal competition. A case of Poland 

sfinansowanego przez Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Aktualnie jestem 

członkiem zespołów projektowych (badawczych) w odniesieniu do dwóch grantów: 

– System finansowy w Polsce w obliczu kryzysu pandemicznego – o okresie realizacji od 

lipca 2021 roku do grudnia 2022 roku; finansowanego przez Narodowy Bank Polski w ramach 

Programu edukacji ekonomicznej NBP; zespół projektowy składa się z czterech pracowników 

Instytutu Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 

– Soziale Medien und ihre Rolle in der Kommunalpolitik: Ein Vergleich zwischen Polen und 

Deutschland (Media społecznościowe i ich rola w polityce lokalnej. Studium porównawcze 

Polski i Niemiec) – o okresie realizacji od października 2022 roku do września 2025 roku; 

finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (Główny konkurs 2022), w 
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ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytetem w 

Kassel oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

 

5.7. Staże zagraniczne 

Począwszy od 2015 roku jestem zaangażowana we współpracę naukową z Uniwersytetem 

w Kassel (Niemcy). W jej ramach, w latach 2015-2019 odbyłam pięciokrotnie staże zarówno 

krótko-, jak i średnioterminowe na tamtejszym Uniwersytecie: jeden 5-dniowy, trzy około 2-

miesięczne oraz jeden 5-miesięczny. Za pierwszym razem (w lutym 2015 roku) prowadziłam 

zajęcia w ramach programu Erasmus+. Następnie, trzykrotnie gościłam w Institute of 

Economics, Public Economics Unit w charakterze guest researcher (w semestrze letnim roku 

akademickiego 2014/2015, w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 oraz w 

semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018). Wreszcie, od września 2018 roku do 

lutego 2019 roku odbyłam tam staż naukowy w ramach grantu “Local tax preferences as the 

instrument of inter-municipal competition. A case of Poland” sfinansowanego ze środków 

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD).  

Wzmiankowane staże, w trakcie których mogłam realizować wspólne przedsięwzięcia 

naukowe oraz konsultować indywidualne projekty i prezentować ich (cząstkowe) wyniki, 

przyniosły wymierne efekty. Mianowice, zaowocowały zarówno wspólnymi publikacjami z 

prof. Ivo Bischoffem oraz dr Evą Bode w czasopismach z list JCR i AJG, jak i pozyskaniem 

wspólnego grantu z Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki (tytuł projektu: „Soziale 

Medien und ihre Rolle in der Kommunalpolitik: Ein Vergleich zwischen Polen und 

Deutschland” („Media społecznościowe i ich rola w polityce lokalnej. Studium porównawcze 

Polski i Niemiec”)). Z kolei wyniki badań przeprowadzonych w ramach indywidualnego grantu 

DAAD zostały opublikowane m.in. w formie artykułu w czasopiśmie Regional Studies (IF 

2021: 4,595; 5-letni IF 2021: 4,726). 

 

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz popularyzujących 

naukę lub sztukę 

 

6.1. Aktywność dydaktyczna 

Od roku akademickiego 2011/2012 prowadzę zajęcia na studiach pierwszego i drugiego 

stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Szczegółowy wykaz zajęć 

dydaktycznych w podziale na ich formę (ćwiczenia, wykład) oraz stopień studiów 

przedstawiono w tabeli 2. Moje doświadczenie dydaktyczne obejmuje siedem przedmiotów w 
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języku polskim oraz pięć przedmiotów w języku angielskim, w tym prowadzonych na 

kierunkach anglojęzycznych Finance i Quantitative finance oraz na kierunku o profilu 

praktycznym Nadzór i kontrola. Opracowałam sylabusy do trzech przedmiotów: Corporate 

taxation, International taxation oraz Opodatkowanie przedsiębiorstw. Jestem również 

współautorką recenzowanego podręcznika akademickiego: Banaszewska, M., Kańduła, S. 

i Przybylska, J. (2020). Finanse samorządu terytorialnego. Ujęcie praktyczne. Warszawa: 

Cedewu, ss. 150. ISBN: 978-83-8102-341-2.  

Oprócz zajęć na macierzystej uczelni trzykrotnie (w semestrze letnim roku akademickiego 

2014/2015, semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 oraz semestrze zimowym 

roku akademickiego 2017/2018) poprowadziłam w pełnym wymiarze (po około 60 godzin 

dydaktycznych za każdym razem) ćwiczenia i wykład do przedmiotu Public Economics, 

obieralnego przedmiotu dla studentów studiów I stopnia na Uniwersytecie w Kassel (Niemcy). 

Zajęcia pomyślnie przeszły ewaluację przeprowadzoną z wykorzystaniem ankiet studenckich.  

 

Tabela 2. Wykaz zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Poznaniu w latach 2011-2022 

Nazwa przedmiotu 
Typ zajęć  

(ćwiczenia, wykład) 
Stopień studiów 

Zajęcia prowadzone w języku polskim 

Finanse publiczne ćwiczenia, wykład I, II stopień 

Finanse samorządu terytorialnego ćwiczenia, wykład II stopień 

Opodatkowanie przedsiębiorstw wykład II stopień 

Podatki bezpośrednie wykład I stopień 

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców wykład II stopień 

Strategie podatkowe przedsiębiorstw wykład II stopień 

System podatkowy ćwiczenia, wykład I stopień 

Zajęcia prowadzone w języku angielskim 

Corporate taxation ćwiczenia, wykład II stopień 

European Union funds wykład II stopień 

International tax planning ćwiczenia, wykład II stopień 

International taxation wykład II stopień 

Public finance ćwiczenia, wykład I stopień 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Prowadzę seminarium licencjackie zatytułowane „Federalizm fiskalny, nierównowaga 

finansów publicznych i polityka podatkowa”. Od roku akademickiego 2015/2016 

wypromowałam 59 prac licencjackich. Ponadto sporządziłam 11 recenzji prac licencjackich, 6 

recenzji prac magisterskich oraz 52 recenzje prac podyplomowych. 
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Aktywnie i regularnie wspieram studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w ich 

przedsięwzięciach, w tym naukowych. W latach akademickich 2015/2016 oraz 2016/2017 

pełniłam funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Tax działającego przy Katedrze 

Finansów Publicznych. Byłam również opiekunem naukowym dwóch recenzowanych 

artykułów opublikowanych przez studentów w czasopiśmie Challenger (Machińska, P. (2018). 

Realny podatek od wirtualnej waluty. Challenger, 7, 51-56; Jankowiak, A. i Jankowiak, P. 

(2019). Biała lista – nowy wykaz podatników VAT. Challenger, 10, 39-44). Ponadto 

angażowałam się w ocenę artykułów studentów. Sporządziłam łącznie sześć recenzji artykułów 

zgłoszonych do czasopisma Challenger (w 2017 roku – 1, w 2018 roku – 2, w 2020 roku – 2, 

w 2021 roku – 1). Wreszcie, od 2019 roku jestem członkiem Komitetu Naukowo-

Organizacyjnego studenckich konferencji naukowych z cyklu Młodzi o finansach publicznych. 

Cztery dotychczasowe edycje zgromadziły liczne grono referentów, a wybrane referaty 

wygłoszone w trakcie przedostatniej edycji (tj. w 2021 roku) zostały opublikowane w formie 

rozdziałów w dwóch recenzowanych monografiach naukowych (Kańduła, S. i Przybylska, J. 

(red.). (2022). Gospodarka w cieniu pandemii COVID-19. Poznań: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. DOI: 10.18559/978-83-8211-104-0; Małecka-

Ziembińska, E. (red.). (2022). Podatki w ujęciu retrospektywnym i perspektywicznym. Poznań: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. DOI: 10.18559/978-83-8211-116-

3).  

 

6.2. Aktywność organizacyjna 

W okresie po uzyskaniu stopnia doktora pełniłam następujące funkcje organizacyjne w 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu: 

– członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Ekonomii (rekrutacja na rok 

akademicki 2016/2017), 

– członek Wydziałowej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych w kadencji 2016-

2019, 

– członek Wydziałowej Komisji ds. Kontaktów z Otoczeniem w kadencji 2016-2019, 

– członek Komisji ds. studiów w zakresie finansów i rynków finansowych w roku 

akademickim 2019/2020, 

– sekretarz Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów w zakresie finansów i rynków 

finansowych (rekrutacja na rok akademicki 2021/2022). 

W roku akademickim 2017/2018 pełniłam funkcję Zastępcy Koordynatora IV edycji 

Konkursu Wiedzy o Finansach Finansomania oraz III edycji Konkursu Wiedzy o Finansach 
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Finansomania Junior, realizowanych przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, skierowanych do, odpowiednio: 

studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz uczniów szkół średnich. 

Angażowałam się również w organizację konferencji i seminariów naukowych. I tak, 

pełniłam funkcję przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego jednej konferencji krajowej: II 

edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Fundusze europejskie w regionach. 

Dotychczasowe doświadczenia i wyzwania” (Poznań, 21 listopada 2018 roku). Brałam również 

udział w organizacji trzech innych konferencji krajowych oraz sześciu konferencji i seminariów 

międzynarodowych (w tym we współpracy z naukowcami z Niemiec, Armenii i Korei 

Południowej). 

 

6.3. Aktywność w zakresie popularyzacji nauki 

Jestem współautorką raportu pt. „Zachowania płatnicze młodzieży w Polsce w warunkach 

izolacji pandemicznej”, przygotowanego w ramach grantu pt. „System finansowy w Polsce w 

obliczu kryzysu pandemicznego”  na podstawie własnego badania ankietowego na próbie 4 170 

uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce (cząstkowe wyniki badania zostały 

opublikowane w rozdziale [23]). Jego integralną częścią są scenariusze lekcji dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych, które mają przybliżyć im zagadnienia z zakresu planowania domowego 

budżetu, bezpieczeństwa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych oraz nowoczesnych 

technologii finansowych. 

Do działań w ramach popularyzacji nauki zalicza się mój udział w charakterze panelisty w 

XXII Debacie Akademickiej pt. „Młodzieżowa rewolucja?”, która odbyła się w formie online 

22 lutego 2021 roku. Należy ona do cyklu spotkań współorganizowanych przez Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

poruszających aktualne i ważne społecznie zagadnienia, dostępnych dla szerszej publiczności. 

 

7. Inne informacje dotyczące kariery zawodowej 

Dostrzegając potrzebę ciągłego doskonalenia swojego warsztatu badawczo-dydaktycznego 

brałam udział w licznych szkoleniach i kursach, w tym: jednosemestralnym Kursie 

pedagogicznym dla młodej kadry UEP, kursie językowym dla pracowników UEP (język 

angielski, C1), jednosemestralnym specjalistycznym kursie języka angielskiego z native 

speakerem w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli 

akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, webinarach (Granty indywidualne 

Marii Skłodowskiej-Curie na dobry (re)start kariery naukowej; Moodle dla zaawansowanych: 
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Tworzenie i zarządzanie dziennikiem ocen; Metodologia ekonomii; How to choose the right 

journal for your next high impact article?; Navigate the publishing process – What to expect). 

Moja działalność naukowa i organizacyjna spotkały się z uznaniem nie tylko w macierzystej 

uczelni, lecz także na szerszym forum krajowym, czego wyrazem są następujące nagrody: 

– nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne 

i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2017 – za publikację w wysoko punktowanym 

czasopiśmie międzynarodowym; 

– nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia 

organizacyjne w roku 2018 – za zorganizowanie drugiej edycji międzynarodowej konferencji 

ICOFEP 2018 (International Conference on Finance and Economic Policy); 

– wygrana w konkursie Sekcji Polskiej Regional Studies Association na stypendium 

konferencyjne dotyczące udziału w Regional Studies Association Annual Conference "Pushing 

Regions beyond their Borders", 5–7 czerwca 2019 roku w Santiago de Compostela w Hiszpanii; 

– nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze 

osiągnięcia naukowe w 2021 roku, za artykuł w czasopiśmie międzynarodowym oraz 

publikację w wysoko punktowanej monografii wydawnictwa z poziomu II. 
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