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 1. Podstawowe informacje o kandydatce 

1.1.Dane personalne 

Imię Anna 

Nazwisko Białek-Jaworska 

Adres 

korespondencyjny 

 

 

 

 

e-mail 

Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości 

Wydział Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytet Warszawski 

ul. Długa 44/50 

00-241 Warszawa 
 

abialek@wne.uw.edu.pl 

 

ORCID https:// orcid.org/0000-0003-4520-8916 

Researchgate https://www.researchgate.net/profile/Anna_Bialek-Jaworska 

Google scholar https://scholar.google.com/citations?user=PjX_3Q8AAAAJ&hl=en 

 

1.2. Wykształcenie  

Studia magisterskie 

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski 

Okres: październik 1996 – czerwiec 2001 

Tytuł zawodowy: 
Magister (kierunek ekonomia, specjalność: Bankowość i Finanse);  

dyplom z wyróżnieniem 

Data nadania: 06. 2001 

praca 

 

nagroda 

 

 

pt. Towarzystwa Budownictwa Społecznego w realizacji polityki mieszkaniowej 

państwa (studium teoretyczno-faktograficzne) 

wyróżniona III nagrodą w kategorii prac magisterskich IX Edycji Konkursu 

prac magisterskich i doktorskich poświęconych inicjatywom społeczno-

ekonomicznym im. prof. Witolda Kuli zorganizowanego przez Bank Inicjatyw 

Społeczno-Ekonomicznych w porozumieniu z WNE UW 

promotor prof. dr hab. Władysław Baka 

 

Studia podyplomowe 

Jednostka: 
Studia Podyplomowe “Rachunkowość i Podatki”  

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

Okres: październik 2007 – czerwiec 2008 

Tytuł pracy 

dyplomowej: 

Wpływ zmiany standardów rachunkowości z polskiej ustawy o rachunkowości 

na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej na sytuację 

finansową PETROLOT Sp. z o. o.  
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Jednostka: 

 

Studia Podyplomowe “Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości”  

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 

Okres: październik 2003 – czerwiec 2004 

Tytuł pracy 

dyplomowej: 

Rola wyceny nieruchomości inwestycyjnej w poprawie sytuacji finansowej 

przedsiębiorstwa 

 

Studia doktoranckie 

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 

Okres: październik 2001 – czerwiec 2006 

Stopień naukowy: Stopień doktora nauk ekonomicznych 

Tytuł rozprawy 

doktorskiej: 

 

 

 

 

 

 

 

Przesłanki, kryteria i mechanizmy optymalizacji systemu kredytowania 

budownictwa mieszkaniowego w Polsce (studium teoretyczno-empiryczne) 

promotor: prof. dr hab. Władysław Baka (WNE UW),  

recenzenci:  

 prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (SGH);  

 prof. dr hab. Witold Koziński (WNE UW) 

 

publikacja w monografii naukowej pt. Modele i kryteria optymalizacji 

kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne, 

Wydawnictwo CeDeWu, 2007, s. 284 

Data nadania stopnia 

naukowego: 
21.06.2006 

 

1.3.Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych  

 

Okres: od lipca 2006 do września 2017 

Stanowisko: adiunkt  

Miejsce: 

Uniwersytet Warszawski  

Wydział Nauk Ekonomicznych  

Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości 
 

Okres: od października 2017 

Stanowisko: starszy wykładowca 

Miejsce: 

Uniwersytet Warszawski  

Wydział Nauk Ekonomicznych  

Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości 
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 2. Obszar zainteresowań naukowych  
 

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki finansów przedsiębiorstw i 

sprawozdawczości finansowej (polityki rachunkowości i determinant ujawnień informacji) oraz ich 

wzajemnych powiązań w wyborach przedsiębiorstw w zakresie źródeł finansowania, znajdujących 

odzwierciedlenie w strukturze kapitału. Przeprowadzone dotychczas badania dotyczą kilku obszarów, 

które zaprezentowano na schemacie 1.  

 

 

Główne 

osiągnięcie 

Inne wątki badawcze 

 

 

 

 10% 90%  

2001-

2006   Finansowanie budownictwa mieszkaniowego 
mgr 

2007      

 

dr 

2008     

2009 

  

  

 Sprawozdawczość finansowa, ujawnianie informacji 

2010          

2011          

2012 

Finansowanie i decyzje alokacyjne 

przedsiębiorstw niefinansowych 

 

 

     

2013 Koszty 

kształcenia w 

szkolnictwie  

   

2014 
Przedsiębiorczość  

2015 wyższym akademicka i  

2016   działalność B+R  

2017 

 

   

2018    

 
80% 20% 

Główne osiągnięcie naukowe Inne wątki 

 

Schemat 1. Ewolucja obszarów badawczych 

 

Już w czasie studiów magisterskich, a następnie na studiach doktoranckich na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zajmowałam się zagadnieniem finansowania 

budownictwa mieszkaniowego w Polsce. W pierwszej kolejności przeanalizowałam powstające 

ówcześnie towarzystwa budownictwa społecznego (tzw. TBS-y) pod kątem czynników rozwoju tego 

rynku, w tym ich efektywności dla kredytobiorców (zał. 4, poz. [2.64]). Następnie zajęłam się 

programami dotowania prywatnej własności mieszkaniowej (zał. 4, poz. [2.65]). Wreszcie skupiłam 

się na optymalizacji wyniku finansowego banku komercyjnego uzyskanego z tytułu udzielanych 

osobom indywidualnym kredytów mieszkaniowych, w tym tych, które były denominowane w 

walutach obcych. Rozwiązanie tego problemu badawczego stało się celem pracy doktorskiej napisanej 

pod kierunkiem prof. dra hab. Władysława Baki, którą obroniłam w czerwcu 2006 roku. Za pionierski 

wkład w rozwój nauki należy uznać analizę opłacalności spłaty kredytów denominowanych w 

walutach obcych. Ówcześnie problem ten można było rozpatrywać teoretycznie. Jednakże, jak 

pokazały doświadczenia z kredytami we frankach szwajcarskich udzielanych przez polskie banki, 

przeprowadzona przeze mnie analiza uprzedziła rozwój wydarzeń i była przydatna w praktyce. 

Pozytywny odbiór pracy stał się przyczynkiem do jej opublikowania w dwóch pracach naukowych: 

monografii wydanej w wydawnictwie CeDeWu w 2007 roku (zał 4, poz. [2.62]) oraz artykułu (zał. 4, 

poz.[2.47]). Warto dodać, że artykuł ten cieszył się dużym zainteresowaniem jeszcze w pewien czas 
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po jego publikacji (m.in. ze strony chińskich naukowców poszukujących osób o doświadczeniach w 

rozwiązywaniu problemów badawczych dotyczących kredytów walutowych w CHF). 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych moją uwagę przeniosłam w stronę zależności 

między źródłami finansowania a transparentnością sprawozdawczości finansowej. Ze względu na 

posiadane wykształcenie ekonomiczne patrzę na ten problem przez pryzmat finansów przedsiębiorstw 

i wpływu ujawnień informacji na ograniczenie asymetrii informacji i dostęp do zewnętrznego 

finansowania. W związku z tym początkowo analizowałam determinanty ujawnień informacji przez 

spółki publiczne, stosowaną przez nie politykę rachunkowości oraz ujawnienia nakładów na 

działalność badawczo-rozwojową. Badania w tym kierunku rozwinęłam dzięki realizowanym 

projektom, w tym kierowaniu zespołem w ramach konsorcjum badawczego FASTER 

koordynowanego przez Athens University of Economics (zał 2, poz. 5.2 A1). Projekt miał głównie na 

celu zidentyfikowanie czynników kluczowych dla efektywnego kształcenia kadry międzynarodowej w 

obszarze rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacji celu służyło badanie 

ankietowe pracodawców, studentów, wykładowców i przedsiębiorców oraz wywiady pogłębione. 

Wynik przeprowadzonych przez nas badań był zaskakujący - okazało się, że w przypadku nauczania 

ważniejsze od standardów rachunkowości jest prawo podatkowe i wcześniejsze doświadczenie 

praktyczne. Wynik ten sprawił, że z jednej strony zainteresowałam się podejściem procesowym w 

nauczaniu rachunkowości, które ma stymulować studentów do pełnienia roli przyszłego mikro-

przedsiębiorcy, a następnie przedsiębiorczością akademicką związaną z komercjalizacją wyników prac 

badawczych, a także kosztami kształcenia w szkolnictwie wyższym i źródłami ich finansowania. 

W obszarze przedsiębiorczości akademickiej związanej z działalnością badawczo-rozwojową 

realizowałam dwa mikrogranty w DELab dotyczące:  

  determinant rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w branży biotechnologicznej,  

  pomiaru dojrzałości modeli biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy nauki 

z biznesem (por. zał 2, poz. 5.2 B6 i poz. 5.2 B7).  

Brałam także udział w projekcie konsorcjalnym NCBiR z dziedziny biotechnologii, w ramach którego 

zainteresowałam się modelami biznesowymi spin-offów biotechnologicznych opartych na 

komercjalizacji wyników badań powstałych na uczelniach wyższych (zał. 2, poz. 9.5).  

Z kolei w obszarze badań nad kosztami kształcenia w szkolnictwie wyższym zajęłam się ich 

prawnymi uwarunkowaniami oraz źródłami finansowania z uwzględnieniem algorytmu dotacji 

podstawowej w świetle danych zastanych GUS. Badania te były prowadzone w ramach grantu dla 

Instytutu Badań Edukacyjnych finansowanego ze środków unijnych (zał. 2, poz. 5.2 A5). 

Więcej szczegółów na temat opublikowanych prac ze wspomnianych trzech obszarów badawczych 

znajduje się w punkcie 4 autoreferatu dotyczącym innych wątków badawczych (s. 32-39).  

Z drugiej strony – co jest ważniejsze, ponieważ stało się przyczynkiem do rozszerzenia moich 

zainteresowań badawczych w kierunku głównego osiągnięcia naukowego, tj. finansowania i decyzji 

alokacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych1 –  zajęłam się skutkami silnego wpływu prawa 

podatkowego na politykę rachunkowości przez pryzmat zgodności wyniku finansowego z dochodem 

podatkowym. Dane z rynku polskiego pokazują, że 89% przedsiębiorstw nie prowadzi ksiąg 

rachunkowych, a jedynie uproszczoną ewidencję podatkową. Jeśli tak, to należy zastanowić się: 

  Jakie są konsekwencje takiej sytuacji oraz jak wpływa to na źródła finansowania ich 

działalności?   Czy ogranicza to ich dostęp do źródeł finansowania?  

  Czy dostawcą finansowania są przedsiębiorstwa, które gromadzą nadwyżki środków 

pieniężnych pochodzące m.in. z wygenerowanych przez nie przepływów pieniężnych?  

                                                           
1 Pod pojęciem przedsiębiorstwa niefinansowego Kandydatka rozumie zgodnie z klasyfikacją GUS wg PKD z 2007 r. 

wszystkie przedsiębiorstwa z wyłączeniem sektora A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), K (działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa), O (administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne), T 

(gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby). 



7 

Nadwyżki te są wykorzystywane do tworzenia rezerwy płynności2, która ma zapewniać tym 

przedsiębiorstwom możliwość zabezpieczenia się przed wzrostem kosztów zewnętrznego 

finansowania i ograniczeniami w dostępie do kapitału. Zatem – w świetle teorii zarządzania finansami 

przedsiębiorstw – mają one zapewniać im elastyczność finansową. Tymczasem są one 

wykorzystywane na udzielanie pożyczek firmom spoza grupy kapitałowej.  

Źródła finansowania przedsiębiorstw są niezbędne dla ich rozwoju, odgrywają kluczową rolę dla 

zwiększenia ich innowacyjności i konkurencyjności. Jakość informacji finansowej pochodzącej ze 

sprawozdawczości jest wyceniana i uwzględniana w ryzyku przypisywanym kredytobiorcy (Garcia-

Teruel i in., 2010). Prekursorem w tematyce korzyści podatkowych z finansowania długiem jest J.R. 

Graham, który analizował krańcową stopę podatkową (Graham, 1996) i odsetkową tarczę podatkową 

(Graham, 2000). Jednak wpływ prawa podatkowego na politykę rachunkowości, pomimo 

obiektywnych różnic występujących między ich celami, i w konsekwencji wpływ zgodności wyniku 

finansowego z dochodem podatkowym na strukturę kapitału przedsiębiorstw nie doczekał się jak 

dotąd pogłębionych badań poza rynkiem amerykańskim (Blaylock i in., 2017).  

Stąd moje dociekania w obszarze finansowania i decyzji alokacyjnych przedsiębiorstw 

rozszerzyłam o analizę wzajemnych zależności między zgodnością wyniku finansowego z dochodem 

podatkowym a strukturą kapitału i finansowaniem kredytem bankowym. Zastosowane podejście 

badawcze łączy elementy finansów przedsiębiorstw ze sprawozdawczością finansową. 

Przygotowanie publikacji w ramach osiągnięcia naukowego przedkładanego do oceny było 

możliwe dzięki realizacji dwóch projektów badawczych wytypowanych w konkursach na najlepsze 

projekty Instytutu Badań Ekonomicznych NBP oraz jednego projektu infrastrukturalnego MNiSW. 

W latach 2013-2014 w projekcie konkursowym NBP analizowałam determinanty struktury 

kapitałowej i źródeł finansowania przedsiębiorstw niefinansowych: kredytu bankowego, kredytu 

handlowego, leasingu finansowego i operacyjnego, z uwzględnieniem wpływu polityki monetarnej na 

sferę realną sektora przedsiębiorstw (por. zał. 2, poz. 5.2A pkt 4). W drugim projekcie konkursowym 

NBP realizowanym w latach 2014-2015, analizowałam przyczyny oszczędności, tj. gromadzenia 

zasobów środków pieniężnych przez przedsiębiorstwa niefinansowe i ich wpływ na inwestycje 

przedsiębiorstw oraz sytuację makroekonomiczną Polski (por. zał. 2, poz. 5.2A pkt 3). Wreszcie, w 

latach 2015-2017 realizowałam badania dofinansowane w ramach projektu infrastrukturalnego 

MNiSW dotyczące wpływu systemu rachunkowości na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw 

prowadzących działalność B+R, w ramach którego uwzględniłam wpływ zgodności wyniku 

finansowego i dochodu podatkowego na strukturę kapitału (por. zał. 2, poz. 5.2A pkt 2).  

Ostatecznie realizowane przeze mnie projekty w obszarze badań dotyczących finansowania i 

podejmowania decyzji alokacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych doprowadziły do powstania 

cyklu publikacji, który przedkładam do oceny. 

 

 

 3. Charakterystyka głównego osiągnięcia naukowego  

3.1. Tytuł osiągnięcia i lista publikacji wchodząca w jego skład 

Jako osiągnięcie, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i 

tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.), wskazuję 

cykl jedenastu publikacji powiązanych tematycznie pt.:  

                                                           
2 W języku angielskim nazywa się je cash holding. W literaturze polskiej pojęcie to tłumaczy się np. jako zgromadzone 

środki pieniężne, rezerwę płynności lub oszczędności. W autoreferacie Kandydatka będzie się posługiwała pojęciem rezerwy 

płynności, jako najbardziej adekwatnym w nurcie finansów przedsiębiorstw. Należy jednak zaznaczyć, że nierzadko będzie 

odnosiła te rezerwy do oszczędności przedsiębiorstw wg metodyki Rachunków Narodowych. Ma ona jednak świadomość, że 

oba pojęcia nie są tożsame, o czym pisze w jednym z artykułów przedłożonych do oceny (por. zał 4. poz. 1.3). 
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Finansowanie i decyzje alokacyjne przedsiębiorstw niefinansowych. 

Wspomniany cykl publikacji (tab. 1) składa się z: jednej monografii naukowej, dziewięciu 

artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach (w tym 2 z listy JCR), a jedna - stanowi 

rozdział w międzynarodowej pracy zbiorowej. 

 

Tabela 1. Zestawienie publikacji tworzących główne osiągnięcie naukowe 

Nr* Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego, wg pytań 

badawczych 

 

Punktacja wg 

wykazu czasopism 

MNiSW dla roku 

publikacji 

Udział 

wniosko

dawcy**  

1.1. Białek-Jaworska A., 2018, Uwarunkowania, mechanizmy i efekty 

udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe, CeDeWu, 

Warszawa, s. 410 

25 pkt 100% 

1.2. Białek-Jaworska A., 2017, Do Polish non-financial listed companies 

hold cash to lend money to other firms?, Economics and Business 

Review, Vol. 3 (17), No. 4, s. 87-110.  

lista B, 15 pkt 100% 

1.3. Białek-Jaworska A., 2017, Chapter 12. The sources of corporate 

savings in the era of financialization, s. 180-196 [in:] A. Gemzik-

Salwach, K. Opolski, Financialization and the Economy, Routledge 

Taylor & Francis Group  

Rozdział w pracy 

zbiorowej (5 pkt) 

100% 

1.4. Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., 2016, Determinanty 

oszczędności i nadpłynności przedsiębiorstw w Polsce, Bank i 

Kredyt, Vol. 47 No. 2, s. 153-194 

lista B, 14 pkt 50% 

1.5. Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., 2016, Efekt redystrybucji 

oszczędności za pośrednictwem kanału kredytu handlowego, Nauki o 

Finansach, Vol. 1(26), s. 81-109 

lista B, 14 pkt 50% 

1.6. Białek-Jaworska A., Nehrebecka N., 2016, The role of trade credit in 

business operations, Argumenta Oeconomica, Vol. 2(37), s. 189-231 

lista A, 15 pkt 

IF=0,108, IF5=0,235 

50% 

1.7. Białek-Jaworska A., Nehrebecka N., 2014, Rola kredytu bankowego 

w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2011, Nauki 

o Finansach, Vol. 20 No. 3, s. 61-101  

lista B, 14 pkt 50% 

1.8. Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., 2016, Determinanty inwestycji 

przedsiębiorstw w środki trwałe. Zależność od cash flow i warunków 

kredytowych, Ekonometria, Vol. 3(53), s. 115-145 

lista B, 14 pkt 45% 

1.9. Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., 2015, Inwestycje 

dywersyfikacyjne przedsiębiorstw w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne, Nauki o Finansach, Vol. 23 No. 2, s. 22-40  

lista B, 14 pkt 50% 

1.10  Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., 2015, Inwestycje polskich 

przedsiębiorstw w B+R a cash-flow i dostępność kredytu bankowego, 

Studia Ekonomiczne, Vol. 86 No. 3, s. 366-385 

lista B, 13 pkt 50% 

1.11 Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R., 2016, Biotech spin-off business 

models for the internationalization strategy, Baltic Journal of 

Management, Vol. 11 No. 4, s. 380-404 

lista A, 15 pkt 

IF=0,470, IF5=1,0 

50% 

*numeracja tożsama z wykazem opublikowanych prac naukowych zawartych w załączniku 4 

** szczegółowy opis wkładu wnioskodawcy zamieszczono w załączniku 4 



9 

3.2. Prezentacja głównego osiągnięcia naukowego 

Decyzje przedsiębiorstw w zakresie kształtowania struktury kapitału od kilkudziesięciu lat 

stanowią jeden z wiodących wątków badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie 

finanse. Twierdzenia Modiglianiego i Millera (1958, 1963) do dzisiaj inspirują badaczy do 

analizowania determinant wyborów przedsiębiorstw w zakresie dźwigni i tarczy podatkowej. Wciąż 

nie wypracowano konsensusu w zakresie czynników determinujących strukturę kapitału (Myers, 

1984; Myers i Majluf ,1984). Nie powstała uniwersalna teoria wyboru między finansowaniem długiem 

a kapitałem ze względu na wielość czynników mogących wyjaśniać zachowania przedsiębiorstw 

(m.in. Rajan, Zingales, 1995). Decyzje w odniesieniu do struktury kapitału dotyczą realizacji dwóch 

głównych celów przedsiębiorstwa: pozyskiwania kapitału niezbędnego do finansowania działalności i 

rozwoju oraz maksymalizacji jego wartości dla akcjonariuszy (lub udziałowców). Decyzje te są 

odmienne dla dużych, małych i średnich przedsiębiorstw ze względu na poziom asymetrii informacji. 

Dodatkowo mają dla nich znaczenie warunki ekonomiczne, w tym rozwój systemu finansowego, 

kondycja sektora bankowego czy faza cyklu koniunkturalnego (Guo i Stepanyan, 2011). 

Ogólnie rzecz ujmując, małe i średnie przedsiębiorstwa o niskiej jakości sprawozdawczości 

finansowej (w tym wysokiej zgodności wyniku finansowego z dochodem podatkowym) mają 

trudności w pozyskiwaniu środków do finansowania działalności kredytem bankowym (mniejsze w 

czasie ożywienia, większe w czasie recesji). Rozwiązaniem tego problemu może być kredyt handlowy 

udzielany im przez przedsiębiorstwa posiadające większy dostęp do kredytowania z banków 

(Schwartz, 1974). Literatura dostarcza niejednoznacznych dowodów empirycznych na występowanie 

efektu redystrybucji kredytu bankowego za pośrednictwem kanału kredytu handlowego jako 

mechanizmu łagodzącego ograniczenia w dostępie do źródeł finansowania, np. w czasie kryzysu 

finansowego lub restrykcyjnej polityki monetarnej (Meltzer, 1960; Blasio, 2005; Love i in., 2007; 

Garcia-Appendini i Montoriol-Garriga, 2013; Coulibaly, Sapriza i Zlate, 2013; Tsuruta, 2015; Sáiz i 

in., 2017, McGuinness, Hogan i Powell, 2018; Gonçalves,  Schiozer i  Sheng 2018; czy Hazra 2018). 

Innymi słowy, kredyt handlowy może (choć nie musi) stać się narzędziem realizującym motywy 

finansowe w tym okresie. Jeśli tak jest, wtedy kredyt handlowy usprawnia sprzedaż i redukuje ryzyko 

zarówno po stronie nabywcy, jak i sprzedawcy, który dzięki odpowiednio dostosowanej wysokości 

oprocentowania pozwala na zweryfikowanie zdolności i wiarygodności kredytowej nabywcy.  

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że oprócz kredytu handlowego wzmiankowane 

przedsiębiorstwa udzielają pożyczek innym przedsiębiorstwom wchodzącym w skład ich grupy 

kapitałowej (Chile - Buchuk i in., 2014; Chiny - He, Lu i Ongena, 2016). Świadczy to o występowaniu 

efektu redystrybucji tzw. rezerwy płynności (ang. cash holdings) przedsiębiorstw o większym 

dostępie do źródeł finansowania, np. z kredytu bankowego, do przedsiębiorstw doświadczających 

ograniczeń w dostępie do kapitału. Dotychczas literatura wskazywała na tworzenie rezerwy płynności 

jako jeden z fundamentów elastyczności finansowej przedsiębiorstw (ang. financial flexibility) obok 

konserwatywnej polityki zadłużenia (ang. conservative leverage policy) oraz jednoczesnego 

uzgadniania poziomu środków pieniężnych i dźwigni (Arslan-Ayaydin, Florackis i Ozkan, 2014).  

Według Keynesa (1936) jednostka racjonalnie gospodarująca gromadzi zasoby gotówkowe, 

kierując się jednym z trzech motywów: transakcyjnym, spekulacyjnym lub przezornościowym. Motyw 

transakcyjny wskazuje na gromadzenie gotówki w celu uniknięcia kosztów transakcyjnych 

związanych z zewnętrznym finansowaniem lub emisją papierów wartościowych. Motyw 

przezornościowy, inaczej ostrożnościowy, dotyczy sytuacji, w której bieżące środki nie wystarczają na 

pokrycie zobowiązań, na skutek czego przedsiębiorstwo gromadzi środki pieniężne w celu 

zabezpieczenia się przed niewypłacalnością i upadłością (Bates, Kahle i Stulz, 2009). Z kolei motyw 

spekulacyjny zakłada osiągnięcie korzyści materialnych z przyszłych możliwości inwestycyjnych 

firmy, w tym spadku lub wzrostu cen inwestycji. Dla motywu przezornościowego i transakcyjnego 
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pożądany jest optymalny poziom gotówki, co stawia menedżerów w sytuacji wyboru pomiędzy 

minimalizacją ryzyka niewypłacalności, czyli zwiększeniem dostępnych środków pieniężnych, a 

maksymalizacją zysku z długoterminowych inwestycji w rozwój przedsiębiorstwa. 

Korzyści z posiadania zasobów gotówkowych to m.in. zmniejszenie prawdopodobieństwa 

upadłości, realizacja planów inwestycyjnych niezależnie od dostępu do finansowania zewnętrznego 

lub niskiej zdolności kredytowej oraz ograniczenie kosztów likwidacji aktywów. Głównym kosztem 

utrzymywania gotówki jest koszt alternatywny zamrożonego kapitału, niezainwestowanego w bardziej 

dochodowe aktywa trwałe. Dlatego w literaturze postuluje się, że przedsiębiorstwa powinny 

utrzymywać optymalny poziom gotówki dla zachowania elastyczności finansowej (Opler i in, 1999). 

Tymczasem w rzeczywistości gospodarczej jest inaczej. Wyniki badań przeprowadzonych przez 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF, 2006) wskazują na wzrost tendencji do gromadzenia 

aktywów finansowych przez przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii (Riddick 

i Whited, 2009), Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Chinach (Iskandar-Datta i Jia, 2012). 

Gromadzenie płynnych rezerw istotnie zmieniło sytuację finansową przedsiębiorstw, które z 

dłużników stały się pożyczkodawcami netto całej gospodarki w rozumieniu Rachunków 

Narodowych (wskazuje to na dodatnią różnicę między niepodzielonymi zyskami (oszczędności brutto) 

a wydatkami kapitałowymi). W latach 70 i 80 XX w. ich zadłużenie wynosiło około 15-20% wartości 

aktywów, a w 2000 r. przyjmowało już wartości ujemne (Chen, Karabarbounis i Neiman, 2017).  

W latach 2003-2007 różnica między aktywami finansowymi przedsiębiorstw a zobowiązaniami 

przewyższała wartość ich kapitału o około 5% (Huang, 2011; Fresard, 2012). 

Dao i Maggi (2018) potwierdzili, że wzrost oszczędności (definiowanych w Rachunkach 

Narodowych) był wykorzystywany przez przedsiębiorstwa do gromadzenia środków pieniężnych i 

odkupu akcji własnych. Z jednej strony mogło to być związane z angażowaniem się firm w inwestycje 

w aktywa niematerialne zamiast środki trwałe, co odzwierciedla rosnące znaczenie wiedzy i kapitału 

organizacyjnego. Z drugiej strony może to wynikać z ograniczenia inwestycji w środki trwałe. 

Również w Polsce struktura oszczędności podlegała dynamicznym zmianom. Od 2002 roku 

oszczędności przedsiębiorstw niefinansowych są wyższe niż oszczędności gospodarstw domowych, a 

od 2008 r. pomimo kryzysu subprime i kryzysu krajów UE wciąż rosną (por. GUS, 2013, 2015, 2017). 

Zasoby płynnych rezerw są najbardziej pożądanym składnikiem majątku przedsiębiorstw 

niefinansowych ze względu na elastyczność wykorzystania i natychmiastową dostępność (Ang, 

Smedema, 2011). Zgodnie z literaturą główną przyczyną wzrostu zasobów gotówki jest spadek 

zapasów, wzrost zmienności przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, spadek 

wydatków kapitałowych (na zakup środków trwałych) oraz wzrost nakładów na badania i rozwój 

(Bates, Kahle i Stulz, 2009), a także warunki na rynku kredytowym (Dittmar, Mahrt-Smith i Servaes, 

2003). Ważnym z punktu widzenia głównego osiągnięcia naukowego wnioskiem jest fakt ujemnej 

zależności między poziomem rezerw płynności a rzeczowymi aktywami trwałymi (Drobetz 

i Grüninger, 2007; Bates, Kahle i Stulz, 2009). Jest to punkt wyjścia do poszukiwania przyczyn 

spadku inwestycji w środki trwałe przedsiębiorstw niefinansowych i sprawdzenia, czy wynikają 

one z gromadzenia przez nie rezerw płynności. Dotychczas prowadzone badania dotyczyły głównie 

wrażliwości inwestycji w środki trwałe na cash flow, tj. wewnętrzne środki wygenerowane z nadwyżki 

finansowej z działalności operacyjnej (Fazzari, Hubbard i Petersen, 1988). Badacze wykazali, że 

poziom zasobów gotówkowych przedsiębiorstw jest dodatnio skorelowany z możliwościami 

inwestycyjnymi (Opler, Pinkowitz, Stulz i Williamson, 1999; Ferreira i Vilela, 2004; Ozkan i Ozkan, 

2004). Przedsiębiorstwa z dużymi możliwościami rozwoju w przypadku znacznej asymetrii informacji 

i rosnących kosztów zewnętrznego finansowania decydują się na utrzymywanie wyższego poziomu 

rezerw płynności (Drobetz i Grüninger, 2007; Garcia-Teruel, Martinez-Solano, 2008). Dzięki nim 

przedsiębiorstwa mogą finansować inwestycje przy najniższym możliwym koszcie kapitału (Opler i 

in., 1999; Almeida, Campello, Weisbach, 2004; Huang, 2011; Fresard, 2012).   
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Pytanie, jakie się pojawia, to czy faktycznie wykorzystują je na realizację inwestycji, czy może 

redystrybuują je do innych przedsiębiorstw, w tym poza grupą kapitałową, przez co się wolniej 

rozwijają. Pytanie to jest klamrą spinającą badania ujęte w ocenianym osiągnięciu naukowym, których 

celem głównym jest sprawdzenie, czy dostęp do źródeł finansowania przedsiębiorstw 

niefinansowych i ich decyzje alokacyjne gwarantują ich rozwój.  

Realizacja celu głównego pozwoliła na wypełnienie zidentyfikowanych w literaturze luk 

badawczych w zakresie:  

 wpływu zgodności wyniku finansowego z dochodem podatkowym (w konsekwencji wpływu 

prawa podatkowego na rachunkowość) na strukturę kapitału i dobór źródeł finansowania; 

  wpływu rezerwy płynności przedsiębiorstw niefinansowych na dobór źródeł finansowania i 

efekt redystrybucji,  

 źródeł pochodzenia rezerw płynności i nadpłynności przedsiębiorstw niefinansowych, 

 efektów utrzymywania rezerw płynności dla inwestycji i zagrożeń wynikających z ich 

redystrybucji poprzez udzielanie pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe, 

 przyczyn, mechanizmu i efektów udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe 

jako konsekwencji tworzenia rezerw płynności przez inne przedsiębiorstwa niefinansowe, 

nie pochodzące z tej samej grupy kapitałowej.  

Celem szczegółowym jest odpowiedź na pytania badawcze zaprezentowane w ramce poniżej, które 

dotyczą zależności między finansowaniem a decyzjami alokacyjnymi przedsiębiorstw niefinansowych 

w zakresie zagospodarowania rezerw płynności i ich powiązania z inwestycjami tych przedsiębiorstw.  

 

P1. Jakie są uwarunkowania wykorzystania kredytu bankowego przez przedsiębiorstwa 

niefinansowe w Polsce? 

PS.1. Czy polityka monetarna determinuje finansowanie przedsiębiorstw kredytem bankowym?  

PS.2. Czy zdolność do samofinansowania się przedsiębiorstw zmniejsza zapotrzebowanie na 

finansowanie działalności kredytem bankowym?  

PS.3. Czy występuje efekt redystrybucji kredytu bankowego za pośrednictwem kredytu handlowego?  

PS.4. Czy kredyt handlowy może rozwiązać problem racjonowania kredytów przez banki poprzez 

redystrybucję rezerw płynności przedsiębiorstw niefinansowych? 

PS.5. Czy wyższa zgodność wyniku finansowego z dochodem podatkowym ogranicza dostęp 

przedsiębiorstw niefinansowych do finansowania kredytem bankowym? 

P2. Co charakteryzuje rezerwy płynności przedsiębiorstw niefinansowych? 

PS.6. Jaka jest różnica między oszczędnościami przedsiębiorstw niefinansowych w ujęciu makro-

ekonomicznym według Rachunków Narodowych a rezerwą płynności według nurtu finansów 

przedsiębiorstw? 

PS.7. Jakie są motywy i determinanty tworzenia przez przedsiębiorstwa niefinansowe rezerw płynności?  

PS.8. Skąd pochodzą rezerwy płynności tych przedsiębiorstw? 

P3. Czy przedsiębiorstwa niefinansowe utrzymujące rezerwy płynności ograniczają 

inwestycje, ponieważ finansują nimi inne przedsiębiorstwa? 

PS.9. Czy przedsiębiorstwa wykorzystują rezerwę płynności do finansowania inwestycji? 

PS.10. Czy inwestycje przedsiębiorstw niefinansowych o wysokiej rezerwie płynności są wrażliwe na 

warunki kredytowe? 

PS.11. Czy przedsiębiorstwa niefinansowe wykorzystują rezerwy płynności do udzielania pożyczek?  

Jakie są tego efekty? 
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Szczegóły (wraz z wykazem (numerami) publikacji wchodzących w skład głównego osiągnięcia 

naukowego) zaprezentowano na schemacie 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linią ciągłą zaznaczono czynniki/zależności zidentyfikowane w literaturze; linią przerywaną zaznaczono czynniki/zależności stanowiące lukę 

badawczą, którą zidentyfikowała i analizowała Kandydatka  

* zagadnienia omawiane w publikacjach w pozostałych osiągnięciach w części 4 autoreferatu (s. 32-39)      

 

wątki badawcze: 

 

 

 

główne pytania badawcze: 
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publikacje: 

 

 

Schemat 2. Wzajemne powiązania między elementami głównego osiągnięcia naukowego 
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3.3. Charakterystyka cyklu publikacji z punktu widzenia odpowiedzi na postawione 

pytania badawcze 

Wyniki prac wchodzących w skład przedkładanego do oceny osiągnięcia zostały zaprezentowane 

w kontekście pytań badawczych. 

 

Pytanie badawcze 

 

 

P1. Jakie są uwarunkowania wykorzystania kredytu bankowego przez 

przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce? 

Szczegółowe 

pytania badawcze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS.1. Czy polityka monetarna determinuje finansowanie przedsiębiorstw 

kredytem bankowym?  

PS.2 Czy zdolność do samofinansowania się przedsiębiorstw zmniejsza 

zapotrzebowanie na finansowanie działalności kredytem bankowym?  

PS.3. Czy występuje efekt redystrybucji kredytu bankowego za pośrednictwem 

kredytu handlowego?  

PS.4 Czy kredyt handlowy może rozwiązać problem racjonowania kredytów 

przez banki poprzez redystrybucję rezerw płynności przedsiębiorstw 

niefinansowych? 

PS.5. Czy wyższa zgodność wyniku finansowego z dochodem podatkowym 

ogranicza dostęp przedsiębiorstw niefinansowych do finansowania 

kredytem bankowym? 

 

Publikacje  

ujęte w cyklu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1.7] Białek-Jaworska A., Nehrebecka N., 2014, Rola kredytu bankowego w 

finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2011, Nauki o 

Finansach, Vol. 20 No. 3, s. 61-101. 

[1.6] Białek-Jaworska A., Nehrebecka N., 2016, The role of trade credit in 

business operations, Argumenta Oeconomica, Vol. 2(37), s. 189-231. 

(IF=0,108, IF5=0,235) 

[1.5] Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., 2016, Efekt redystrybucji 

oszczędności za pośrednictwem kanału kredytu handlowego, Nauki o 

Finansach, Vol. 1(26), s. 81-109. 

[1.1] Białek-Jaworska A., 2018, Uwarunkowania, mechanizmy i efekty 

udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe, CeDeWu, 

Warszawa, s. 410. 

 

Pierwsza grupa pytań badawczych rozpatrywanych w ocenianym wniosku dotyczy uwarunkowań 

wykorzystania kredytu bankowego przez przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce (P1). Pytanie to 

wpisuje się w nurt badań empirycznych poświęconych determinantom struktury kapitału 

przedsiębiorstw niefinansowych.  

Dane Banku Międzynarodowych Rozrachunków (BIS) wskazują, że Polska jest jednym z krajów o 

najniższym wskaźniku zadłużenia przedsiębiorstw niefinansowych do PKB w Unii Europejskiej 

(48,3%), podczas gdy w rozwiniętych gospodarkach wynosi on 90,5% (w poł. 2017 r.). W ostatnich 

dwóch dekadach w strefie euro wskaźnik zadłużenia przedsiębiorstw niefinansowych do PKB wzrósł z 

51,3% w 1997 r. do 103,4% w połowie 2017 r., a w Polsce zwiększył się o 28 pp., z 19,9% na koniec 

1995 r. do 48,3% PKB w połowie 2017 r. Literatura wskazuje, że od strony popytowej przyczyną 

nieznacznego wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu przedsiębiorstw może być awersja 

do zadłużenia, tj. zjawisko tzw. pasywności kredytowej (Sawicka, Tymoczko, 2014) oraz 
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preferowanie finansowania środkami własnymi (zyskami zatrzymanymi) w warunkach asymetrii 

informacji zgodnie z teorią hierarchii źródeł finansowania (Jerzemowska (1999), Boguszewski i 

Kocięcki (2000), Gajdka (2002), Chojnacka (2012), Kubiak (2013)). Od strony podażowej jako 

główne czynniki niezbędne do zapewnienia dostępności kredytu bankowego należy wymienić rozwój 

sektora finansowego (Boguszewski i in., 2016), dobrą kondycję sektora bankowego, wzrost 

gospodarczy, niską inflację (Guo i Stepanyan, 2011). W sprawnym finansowaniu sektora MSP barierę 

mogą tworzyć czynniki systemowe – brak lub słaba jakość rejestrów kredytowych oraz niedostateczny 

rozwój systemu prawnego (Boguszewski, 2014). Problemy z dostępnością finansowania kredytem 

bankowym częściowo rozwiązuje bankowość relacyjna i emisja obligacji przez banki komercyjne 

(Carbo-Valverde, Degryse i Rodriguez-Fernandez, 2011).  

Aby odpowiedzieć na P1 rozpatrywałam, czy polityka monetarna determinuje finansowanie 

przedsiębiorstw kredytem bankowym (PS.1). Badałam, czy zdolność do samofinansowania się 

przedsiębiorstw zmniejsza zapotrzebowanie na finansowanie działalności kredytem bankowym (PS.2). 

W celu odpowiedzi na te pytania w artykule [1.7] analizowałam determinanty finansowania się 

przedsiębiorstw kredytem bankowym na próbie ponad 50 tys. przedsiębiorstw za lata 1995-2011. W 

badaniu wykorzystano Uogólnioną Metodę Momentów GMM do oszacowania dynamicznych modeli 

panelowych. Oryginalnym podejściem było wyodrębnienie krótkoterminowego i długoterminowego 

kredytu bankowego, gdyż w literaturze zazwyczaj kredyt bankowy analizowano bez rozróżnienia ze 

względu na termin zapadalności.3 Wielkość zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego 

ustaliłam jako strumień, tj. dodatnią zmianę stanu długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytu 

bankowego między dwoma kolejnymi latami. Natomiast wielkość zaciągniętego krótkoterminowego 

kredytu bankowego przybliżyłam wielkością krótkoterminowych zobowiązań z tytułu kredytu 

bankowego bez części zobowiązań z tytułu długoterminowego kredytu bankowego wymagalnej do 

roku czasu. Analizowałam zatem korzystanie przez przedsiębiorstwa z nowych kredytów bankowych 

(zaciągnięcie nowych kredytów bankowych), a nie (trwałe w czasie) zadłużenie przedsiębiorstw 

wobec banku z tytułu kredytu bankowego. Pozwoliło to ocenić wpływ polityki monetarnej na decyzje 

przedsiębiorstw o zadłużeniu w banku (zaciągnięciu nowego kredytu bankowego). 

Wyniki badania w [1.7] wykazały, że na niższe zadłużenie z tytułu krótkoterminowego kredytu 

bankowego wpływają rentowność i płynność przedsiębiorstw niefinansowych, zgodnie z teorią 

hierarchii źródeł finansowania, oraz restrykcyjna polityka monetarna za pośrednictwem kanału stopy 

procentowej i kursu walutowego. Przy tym, wpływ ten był mieszany. Restrykcyjna polityka 

monetarna tymi kanałami ujemnie wpływa na skłonność przedsiębiorstw do finansowania się 

krótkoterminowym kredytem bankowym. Natomiast wpływ polityki monetarnej na wielkość 

zaciągniętych nowych krótkoterminowych i długoterminowych kredytów bankowych jest opóźniony o 

jeden okres. Wykorzystanie panelowej metody wektorowej autoregresji S(VAR) pozwoliło ustalić, że 

na zaburzenie (szok) stopy procentowej, efektywnego kursu walutowego i ryzyka kredytowego silniej 

reagują krótkoterminowe niż długoterminowe kredyty bankowe (PS.1).  

Przeprowadzone w artykule [1.7] badanie wykazało też, że MSP w Polsce zdolne do 

samofinansowania dzięki cash flow z działalności operacyjnej wykazują niższe zadłużenie w banku z 

tytułu krótkoterminowego i/lub nowego długoterminowego kredytu bankowego (PS.2). Oznacza to, że 

ze względu na problemy z asymetrią informacji preferują finansowanie zgodne z teorią hierarchii 

źródeł finansowania (ang. pecking order). Natomiast z większym prawdopodobieństwem 

krótkoterminowe kredyty bankowe zaciągają duże przedsiębiorstwa zdolne do samofinansowania. 

Może to świadczyć o wykorzystaniu krótkoterminowych kredytów bankowych do budowy rezerwy 

płynności. Poza tym duże przedsiębiorstwa zagrożone bankructwem finansują się kredytem 

krótkoterminowym z większym prawdopodobieństwem niż zagrożone bankructwem MSP. Wynik ten 

                                                           
3 Wyjątkiem są badania de Haan i Sterken (2000) oraz Ghosh i Senserama (2004). 
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ma walor aplikacyjny – powinien wpłynąć na decyzje komitetów kredytowych banków co do kształtu 

procedur analizy zdolności kredytowej i weryfikacji wniosków kredytowych o różnych terminach i 

dotyczących przedsiębiorstw różnej wielkości. 

MSP z udziałem kapitału zagranicznego mają niższą skłonność do zaciągania długoterminowych i 

krótkoterminowych kredytów bankowych niż przedsiębiorstwa krajowe. Można to wyjaśnić szerszym 

dostępem do alternatywnych źródeł finansowania z zagranicznych rynków, wśród których Duliniec 

(2011) podaje np. pożyczki od wspólników lub od jednostek powiązanych. 

Istotnym wkładem artykułu [1.7] w naukę jest wykazanie zróżnicowanej roli rezerwy 

płynności przedsiębiorstw4 w kształtowaniu krótkoterminowej struktury kapitałowej poprzez 

zadłużenie w banku w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa 

utrzymujące wyższą rezerwę płynności (w postaci krótkoterminowych papierów wartościowych) w 

mniejszym zakresie wykorzystują finansowanie krótkoterminowym kredytem bankowym. Podobnie 

firmy średnie. Jedynie małe przedsiębiorstwa z wyższymi rezerwami płynności w większym stopniu 

finansują się krótkoterminowymi kredytami bankowymi. Zabezpieczenie w postaci płynnych 

papierów wartościowych może łagodzić ich awersję do ryzyka kredytowego.  

Ponadto wyniki badania w [1.7], zgodnie z którymi udzielony kredyt handlowy przez średnie 

przedsiębiorstwa (i związane z nim zatory płatnicze) stymulują ich finansowanie krótkoterminowymi 

kredytami bankowymi, pozwalają przypuszczać, że MSP wykorzystują dostęp do finansowania 

kredytem bankowym do udzielania kredytu handlowego innym przedsiębiorstwom. Weryfikacją tych 

przypuszczeń zajęłam się w artykule [1.6] w ramach odpowiedzi na pytanie badawcze PS.3, czy w 

przedsiębiorstwach niefinansowych występuje efekt redystrybucji kredytu bankowego za 

pośrednictwem kredytu handlowego.  

Jako że przedsiębiorstwa zarówno zaciągają kredyt handlowy u dostawców, jak i udzielają go 

odbiorcom, analizowałam kredyt handlowy netto, tj. różnicę między zaciąganym a udzielanym 

kredytem handlowym (obliczenia polegały na wyłączeniu z zaciąganego kredytu handlowego 

wydatków bieżących w wysokości średnich miesięcznych wydatków związanych z prowadzeniem 

działalności podstawowej (1/12 zużycia materiałów i energii oraz kosztów usług obcych)). Takie 

podejście do pomiaru kredytu handlowego netto umożliwia oddzielenie jego motywu finansowego od 

motywu transakcyjnego. Zgodnie z motywem finansowym kredytu handlowego, ze względu na 

asymetrię informacji dostawcy mogą stać się kredytodawcami dzięki posiadanej przewadze 

komparatywnej nad instytucjami finansowymi w dostępie do informacji, egzekwowaniu umów oraz 

procesie upłynnienia zapasów. Motyw transakcyjny implikuje, że kredyt handlowy może być 

sposobem obniżenia kosztów transakcyjnych. Odroczenie zapłaty pozwala zatem partnerom 

handlowym oddzielić dostawy dóbr od płatności. Zastosowana w artykule [1.6] miara kredytu 

handlowego netto jest nowatorska. Dotychczas w literaturze analizowano głównie odrębnie 

zobowiązania i należności handlowe, a rzadziej ich sumę lub różnicę między zobowiązaniami a 

należnościami handlowymi (Guariglia i Mateut, 2006; Ge i Qiu, 2007; Love, Preve i Sarria-Allende, 

2007).  

Wykazałam, że restrykcyjna polityka monetarna za pośrednictwem kanału stopy procentowej 

wpływa na zwiększenie wielkości kredytu handlowego udzielanego przez średnie i duże 

przedsiębiorstwa (które posiadają większy dostęp do kredytu bankowego). W tych warunkach 

następuje również zwiększenie wielkości zaciąganego kredytu handlowego netto. Natomiast wpływ 

polityki monetarnej za pośrednictwem kanału kursu walutowego jest przeciwny – wzrost kursu 

walutowego wpływa na ograniczenie wykorzystania kredytu handlowego netto. Stanowi to wkład w 

rozwój wiedzy na temat mechanizmu transmisji polityki monetarnej kanałem kredytu 

handlowego. Wskazuje to na występowanie efektu redystrybucji kredytu bankowego za 

                                                           
4 Opartej na krótkoterminowych papierach wartościowych 
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pośrednictwem kredytu handlowego (PS.3), polegającego na przenoszeniu dostępności kredytu 

bankowego na podaż kredytu handlowego (Blasio, 2005; Guariglia, Mateut, 2006; Ogawa i in., 2013; 

Kestens i in., 2012). 

Ponadto przeprowadzone badanie wykazało, że wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa 

rośnie skłonność do udzielania kredytu handlowego i wolumen udzielanego kredytu handlowego, a 

maleje skłonność do zaciągania kredytu handlowego netto i wielkość zaciąganego kredytu 

handlowego netto. Wartością dodaną do rozwoju wiedzy z analizy przedsiębiorstw finansujących się 

kosztem dostawców (dodatni kredyt handlowy netto) było wykazanie, iż niska rentowność sprzedaży, 

długi cykl zobowiązań, niska zdolność kredytowa i długi cykl środków pieniężnych są dobrymi 

predykatorami korzystania z kredytu handlowego.  

Wyższe możliwości wzrostu i wyższa zdolność do samofinansowania pozwalają 

przedsiębiorstwom zwiększyć wielkość udzielanego kredytu handlowego. Wniosek ten skłonił 

mnie to do poszukiwania odpowiedzi na kolejne pytanie badawcze (PS.4), czy kredyt handlowy może 

rozwiązać problem racjonowania kredytów przez banki poprzez redystrybucję rezerw płynności 

przedsiębiorstw niefinansowych? 

Odpowiedzi na to pytanie dostarczyło badanie przeprowadzone w artykule [1.5], w którym 

przeanalizowano efekt redystrybucji zasobów środków pieniężnych od sprzedawcy do nabywcy za 

pośrednictwem kanału kredytu handlowego na podstawie jednostkowych danych panelowych 

niezbilansowanych przedsiębiorstw z rocznych sprawozdań GUS F-02 z lat 1995-2012 (528 780 

obserwacji). Wykazano występowanie efektu redystrybucji rezerw płynności przedsiębiorstw poprzez 

kanał kredytu handlowego udzielanego przez dostawców małym przedsiębiorstwom z niską 

płynnością, które wykorzystują krótkoterminowe kredyty i pożyczki do akumulacji zasobów gotówki 

ze względu na wysokie koszty utraty płynności. Konstrukcja badania stanowi nowatorski i 

oryginalny wkład do nauki poprzez adaptację panelowego modelu wektorowej autoregresji do 

analizy tego problemu. Pozwoliło to na oszacowanie ortogonalnych i skumulowanych funkcji reakcji 

płynnych rezerw na szoki w zmiennych opisujących efekt redystrybucji: otrzymany kredyt handlowy, 

udzielony kredyt handlowy, krótkoterminowy kredyt bankowy i cash flow z działalności operacyjnej 

dla całej próby i odrębnie dla przedsiębiorstw z niską płynnością. 

Badanie wykazało, że w okresach restrykcyjnej polityki pieniężnej nabywcy doświadczający 

ograniczeń w dostępie do finansowania z systemu bankowego zwiększają popyt na kredyt handlowy 

znacznie bardziej niż podmioty niedoświadczające racjonowania. Dowodzi to istnienia silnego kanału 

transmisji polityki pieniężnej (Petersen, Rajan, 1997). Więksi dostawcy, mający szerszy dostęp do 

zróżnicowanych źródeł finansowania (w tym kredytów bankowych), są w stanie załagodzić efekty 

restrykcji monetarnych poprzez transmisję finansowania w formie kredytu handlowego. Dzieje się tak, 

ponieważ w okresie zaostrzenia polityki monetarnej małe przedsiębiorstwa z większym 

prawdopodobieństwem będą zastępować kredyt bankowy finansowaniem kredytem handlowym. 

Jednak im ważniejsza jest transakcyjna rola kredytu kupieckiego od finansowej, tym mniej kredytu 

handlowego pozostaje na zamortyzowanie efektów restrykcji monetarnych (Blasio, 2005). 

Wyniki oszacowania pięciorównaniowego modelu pVAR wykazały, że udzielany kredyt handlowy 

(niespłacone należności) i zatory płatnicze skłaniają małe przedsiębiorstwa z niską płynnością do 

zwiększenia rezerw płynności (gromadzenia zasobów środków pieniężnych) ze zwiększonego cash 

flow z działalności operacyjnej i ograniczenia udzielanego kredytu handlowego lub skrócenia 

terminów ściągalności należności. Występują większe możliwości finansowania się takich 

przedsiębiorstw kosztem dostawców niż krótkoterminowymi kredytami lub pożyczkami z instytucji 

finansowych. W warunkach wyższych stóp procentowych rośnie wykorzystanie krótkoterminowych 

kredytów i pożyczek z instytucji finansowych oraz kredytu handlowego od dostawców, a maleją 

wartości rezerwy płynności małych przedsiębiorstw i udzielanego przez nie kredytu handlowego 
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(należności handlowe). Zatory płatnicze stymulują wykorzystanie kredytu handlowego. Zastosowane 

nowatorskie podejście stanowi wkład do literatury w nurcie metodycznym, a także empirycznym. 

Oszacowania pięciorównaniowego modelu pVAR dla przedsiębiorstw doświadczających spadku 

sprzedaży na skutek spadku pieniądza w obiegu wykazały, że wzrost zagrożenia upadłością 

przedsiębiorstw doświadczających spadku sprzedaży zmniejsza zatory płatnicze (i udzielany kredyt 

handlowy), cash flow z działalności operacyjnej i dostępność kredytów i pożyczek 

krótkoterminowych. Pogorszenie sytuacji finansowej i ograniczenie dostępu do zewnętrznych źródeł 

finansowania skłania przedsiębiorstwa do gromadzenia środków pieniężnych (zwiększania rezerw 

płynności). Wskazuje to, że nadmierne rezerwy płynności jednych przedsiębiorstw (nadpłynność) 

prowadzą do powstania zatorów płatniczych (niespłaconych należności) u innych przedsiębiorstw, 

które doświadczyły spadku sprzedaży. W wyniku spadku sprzedaży nie były one w stanie zgromadzić 

wystarczających rezerw płynności. Należności handlowe nie są przyczyną w sensie Grangera 

gromadzenia środków pieniężnych przez małe przedsiębiorstwa z niską płynnością, ale stanowią 

przyczynę budowania rezerw płynności całej próby przedsiębiorstw. Potwierdza to występowanie 

efektu redystrybucji rezerw płynności przedsiębiorstw do małych przedsiębiorstw 

doświadczających problemów z płynnością. Dostarcza to odpowiedzi na pytanie PS.4. 

Ostatnie pytanie badawcze w tej części dotyczy tego, czy wyższa zgodność wyniku finansowego z 

dochodem podatkowym ogranicza dostęp przedsiębiorstw niefinansowych do finansowania kredytem 

bankowym (PS.5). W odpowiedzi na to pytanie w pracy [1.1] przeanalizowałam na gruncie 

teoretycznym i empirycznym wzajemne zależności między źródłami finansowania a 

sprawozdawczością finansową przedsiębiorstw prywatnych pozostającą pod silnym wpływem prawa 

podatkowego. W porównaniu ze spółkami publicznymi zapotrzebowanie na sprawozdawczość 

finansową prywatnych przedsiębiorstw wynika w mniejszym stopniu z potrzeby ograniczenia 

asymetrii informacji między menedżerami i innymi interesariuszami, a bardziej z wymogów 

sprawozdawczych wynikających z przepisów podatkowych, polityki dywidendowej (podziału 

zysków), czy rozliczenia dotacji i subwencji (Ball i Shivakumar 2005; Burgstahler i in. 2006). Zwraca 

się również uwagę na to, że wysiłki związane z przygotowaniem sprawozdań, ich badaniem i koszty 

przeglądów zgodności z przepisami prawnymi w zakresie rachunkowości, które nie wpływają na 

raportowaną wielkość posiadanych środków pieniężnych lub płynność, często nie są uzasadnione w 

kontekście ograniczonych korzyści finansowych użytkowników sprawozdań finansowych (Hope i 

Vyas 2017), np. z tytułu ograniczenia ryzyka biznesowego. 

Wpływ prawa podatkowego na sprawozdawczość finansową prywatnych przedsiębiorstw może 

wynikać z relatywnie niższych korzyści w porównaniu z kosztami prowadzenia odrębnych ewidencji 

podatkowej i rachunkowej (Ball i Shivakumar 2005, Burgstahler i in. 2006; Hope i in. 2012). Jednak 

zgodność wyniku księgowego z dochodem podatkowym w konsekwencji silnego wpływu prawa 

podatkowego na rachunkowość postrzegana jest negatywnie na skutek obniżenia jakości 

sprawozdawczości finansowej, ograniczenia informatywności wyniku finansowego, zmniejszenia 

trwałości zysków i osłabienia zależności między zyskami a przyszłymi przepływami środków 

pieniężnych (Atwood i in. 2010). W literaturze cechy jakościowe wyniku finansowego zostały 

rozpoznane w badaniach przeprowadzonych dla spółek publicznych. Hope i Vyas (2017) dostrzegają 

stronę popytową wzajemnych zależności między źródłami finansowania a sprawozdawczością 

finansową przedsiębiorstw prywatnych (niepublicznych, nienotowanych na giełdzie papierów 

wartościowych) i wskazują, że wymaga ona pogłębionych badań. Podczas gdy spółki giełdowe, 

głównie z rynku amerykańskiego, biorące pod uwagę rynek kapitałowy jako głównego odbiorcę 

publikowanych informacji finansowych, zostały dość dokładnie przebadane, wciąż potrzebne jest 

rozszerzenie wiedzy na temat znaczenia sprawozdawczości finansowej w pozyskiwaniu i 

wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw prywatnych. Monografia [1.1] 

uzupełnia zatem tę lukę badawczą. 
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W monografii tej analizowałam politykę rachunkowości MSP, cechy jakościowe informacji 

pochodzącej z ich sprawozdawczości finansowej z uwzględnieniem wpływu prawa podatkowego, 

dostrzegając w nich potencjalne bariery w dostępie małych przedsiębiorstw do finansowania z banku. 

Zaproponowałam indeksy do pomiaru wpływu prawa bilansowego (regulacji nieuznawanych 

przez prawo podatkowe) i rozwiązań podatkowych na wynik finansowy. Zdekomponowałam 

różnice między wynikiem finansowym a dochodem podatkowym, pokazując różnice o charakterze 

trwałym i przejściowym. Przeanalizowałam stosowanie podatku odroczonego przez przedsiębiorstwa 

niefinansowe oraz porównałam wpływ prawa podatkowego na wynik finansowy odrębnie w 

przedsiębiorstwach stosujących i niestosujących podatku odroczonego. Wykazałam, że wyższa 

zgodność wyniku finansowego z dochodem podatkowym w wyniku silnego wpływu prawa 

podatkowego na rachunkowość małych przedsiębiorstw wpływa na wzrost kosztów finansowania 

kredytem bankowym i skrócenie okresu jego zapadalności. Ogranicza to dostęp do kredytu 

bankowego w zakresie kosztów i okresu zapadalności, a zatem dostarcza odpowiedzi na pytanie 

(PS.5). 

 Konkludując szczegółowe rozważania dotyczące uwarunkowań wykorzystania kredytu 

bankowego przez przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce (P1), stwierdzam, że na ograniczenie 

wykorzystania kredytu bankowego wpływa utrata cech jakościowych informacji finansowej w wyniku 

wyższej zgodności wyniku finansowego z dochodem podatkowym małych przedsiębiorstw. Istotną 

rolę odgrywają rezerwy płynności przedsiębiorstw niefinansowych, które są redystrybuowane za 

pośrednictwem kanału kredytu handlowego. Z większym prawdopodobieństwem krótkoterminowe 

kredyty bankowe zaciągają duże przedsiębiorstwa zdolne do samofinansowania. Mogą one 

wykorzystywać krótkoterminowe kredyty bankowe do budowy rezerwy płynności. Zatory płatnicze5 

będące skutkiem udzielania kredytu handlowego przez średnie przedsiębiorstwa zachęcają do 

zwiększenia finansowania krótkoterminowym kredytem bankowym. W warunkach restrykcyjnej 

polityki pieniężnej przedsiębiorstwa posiadające lepszy dostęp do kredytu bankowego udzielają 

wyższego kredytu handlowego. Potwierdza to występowanie efektu redystrybucji kredytu bankowego 

za pośrednictwem kredytu handlowego.  

Dodatkowo rentowność, płynność i zdolność do samofinansowania przedsiębiorstw 

niefinansowych ujemnie wpływają na ich zadłużenie z tytułu krótkoterminowego kredytu bankowego 

i/lub zaciągnięcie nowego kredytu długoterminowego. Jest to zgodne z teorią hierarchii źródeł 

finansowania wskazującą, że przedsiębiorstwa w warunkach asymetrii informacji w pierwszej 

kolejności finansują się wewnętrznymi źródłami finansowania, tj. zyskami zatrzymanymi. Przy tym, 

wyższy długoterminowy kredyt bankowy zaciągają przedsiębiorstwa z wyższymi rezerwami 

kapitałowymi i zyskami zatrzymanymi.  

Ponadto duże przedsiębiorstwa zagrożone bankructwem finansują się kredytem krótkoterminowym 

z większym prawdopodobieństwem niż zagrożone bankructwem MSP. 

 

Pytanie badawcze 

 
P2. Co charakteryzuje rezerwy płynności przedsiębiorstw niefinansowych? 

Szczegółowe 

pytania badawcze 

 

 

 

 

 

 

PS.6. Jaka jest różnica między oszczędnościami przedsiębiorstw 

niefinansowych w ujęciu makroekonomicznym według Rachunków 

Narodowych a rezerwą płynności według nurtu finansów przedsiębiorstw? 

PS.7. Jakie są motywy i determinanty tworzenia przez przedsiębiorstwa 

niefinansowe rezerw płynności? 

PS.8. Skąd pochodzą rezerwy płynności tych przedsiębiorstw? 

                                                           
5 Badania były prowadzone na próbie przedsiębiorstw niefinansowych za lata 1995-2011 
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Przedsiębiorstwa napotykające ograniczenia w dostępie do rynku kredytowego gromadzą środki 

pieniężne, aby uniezależnić się od zewnętrznego finansowania (Opler i in., 1999) i móc wykorzystać 

dobre możliwości inwestycyjne (Almeida, Campello, Weisbach, 2004). Dana firma może utrzymywać 

niski poziom finansowania długiem w wyniku ograniczonego dostępu do kredytu bankowego, np. w 

okresie kryzysu lub aby zachować pojemność zadłużeniową w celu zabezpieczenia elastyczności 

finansowej na wypadek nadarzających się cennych okazji inwestycyjnych. Innym sposobem 

zapewnienia elastyczności finansowej jest gromadzenie przez przedsiębiorstwa niefinansowe środków 

pieniężnych, tj. rezerw płynności. W związku z tym druga część pytań badawczych dotyczy 

charakterystyki rezerwy płynności (P2), w tym definicji, determinant i celów akumulowania wysokich 

zasobów środków pieniężnych, a także źródeł ich pochodzenia.  

W pierwszej kolejności skoncentrowałam się na wskazaniu różnicy między definicją oszczędności 

przedsiębiorstw niefinansowych według metodyki Rachunków Narodowych a rezerwy płynności 

według nurtu finansów przedsiębiorstw (PS.6). Wartość oszczędności przedsiębiorstw niefinansowych 

podawana przez Rachunki Narodowe powinna odzwierciedlać zgromadzone środki pieniężne. 

Jednakże w podejściu metodycznym Rachunków Narodowych (GUS 2013, 2015) są one oparte na 

wyniku finansowym pomniejszonym o wydatki związane z odkupem akcji własnych i wypłatą 

dywidend. Jest to miernik oparty na zasadzie memoriałowej, który niekoniecznie odzwierciedla 

wysokość posiadanych przez przedsiębiorstwo środków pieniężnych. W związku z tym postanowiłam 

zmodyfikować metodykę GUS obliczania wielkości oszczędności, zastępując wynik finansowy 

wielkością cash flow z działalności operacyjnej. Sprawdziłam, czy zastosowana przeze mnie 

modyfikacja różni się istotnie od tej powszechnie stosowanej w Rachunkach Narodowych, 

wykorzystywanych np. do szacowania PKB (por. [1.3]). Innymi słowy, sprawdziłam, czy wielkość 

oszczędności przedsiębiorstw niefinansowych podawanych przez GUS jest tożsama z wielkością 

zgromadzonych przez te przedsiębiorstwa rezerw płynności. Okazało się, że nie. Zaproponowana 

przeze mnie miara jest bardziej precyzyjnym podejściem do określania wielkości zgromadzonych 

przez przedsiębiorstwa niefinansowe środków pieniężnych. Podejście to wykorzystałam do 

przeprowadzenia dalszych badań. 

Po precyzyjnym zdefiniowaniu rezerwy płynności można było przejść do odpowiedzi na pytanie 

PS.7 dotyczące motywów i determinant tworzenia przez przedsiębiorstwa niefinansowe rezerw 

płynności. Badania na ten temat rozpatrywano odrębnie dla przedsiębiorstw notowanych ([1.2] i [1.3]) 

i nienotowanych na giełdzie papierów wartościowych ([1.4] i [1.1]). Przy tym, przy pomocy badań 

logitowych rozpatrywano prawdopodobieństwo tworzenia rezerwy płynności przez przedsiębiorstwo 

niefinansowe ([1.2]), a przy pomocy badań panelowych badano czynniki wpływające na wielkość tych 

rezerw ([1.1], [1.2], [1.3] i [1.4]).  
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Badania dotyczące przedsiębiorstw niefinansowych notowanych na giełdzie przeprowadziłam 

na podstawie danych 784 spółek z Giełdy Papierów Wartościowych z lat 2007-2014. Podjęłam się w 

nich wyjaśnienia motywów i determinant wzrostu środków pieniężnych (czyli rezerwy płynności) tych 

przedsiębiorstw z wykorzystaniem badania panelowego. Za najważniejszy wkład do literatury uznaję 

jej uzupełnienie o motyw gromadzenia środków pieniężnych związany z udzielaniem pożyczek 

przez przedsiębiorstwa niefinansowe innym przedsiębiorstwom lub z realizacją inwestycji 

finansowych. Wskazuje to na zmianę paradygmatu przedsiębiorstwa niefinansowego z jednostki 

racjonalnie gospodarującej i inwestującej w środki trwałe w celu osiągnięcia zysków lub zwiększenia 

wartości dla akcjonariuszy, w kierunku jednostki, która gromadzi nadwyżki środków pieniężnych i 

udziela pożyczek. Wykazana w rozdziale [1.3] zmiana paradygmatu przedsiębiorstwa niefinansowego 

związana z wchodzeniem w rolę pośrednika finansowego (poza wewnętrznym rynkiem kapitałowym) 

wzbogaca wiedzę w zakresie teorii przedsiębiorstwa na tle literatury zarówno krajowej, jak i o zasięgu 

międzynarodowym.  

Ciekawym wnioskiem płynącym z badań panelowych jest też to, że przedsiębiorstwa 

wykorzystujące instrumenty pochodne (derywaty) utrzymują wyższe rezerwy środków pieniężnych. 

Im wyższa jest zmienność przepływów pieniężnych w tych przedsiębiorstwach, tym utrzymują one 

wyższe rezerwy płynności służące zabezpieczeniu przed ryzykiem.  

Poza badaniami panelowymi dotyczącymi determinant wielkości rezerw płynności oszacowano 

model logitowy dotyczący prawdopodobieństwa tworzenia rezerw płynności przez przedsiębiorstwa 

niefinansowe. Wykazały one, że spółki ponoszące straty finansowe z niższym prawdopodobieństwem 

gromadzą rezerwy płynności. W przypadku firm amerykańskich znaczący związek między rezerwą 

płynności a stratami finansowymi nie został potwierdzony (np. Bates, i in., 2009). Przedsiębiorstwa 

dokonujące fuzji lub przejęć, w wyniku których powstaje wartość firmy częściej gromadzą wyższe 

środki pieniężne. Emisja akcji i obligacji korporacyjnych przez spółki niefinansowe oraz otrzymane 

dotacje również zwiększają prawdopodobieństwo tworzenia rezerwy płynności. W rozdziale [1.3] 

wykazano dodatnią zależność między wydatkami na nabycie udziałów w jednostkach powiązanych a 

rezerwą płynności. Wnioski z badania w rozdziale [1.3] wskazują, że możliwość wyceny w wartości 

godziwej odgrywa stosunkowo mniejszą rolę niż możliwość uzyskania dochodu z odsetek, czynszu i 

dywidend wśród motywów decyzji inwestycyjnych. Wyniki badania stanowią wkład do rozwoju 

nauki. Badania dla rynku amerykańskiego dotyczące zależności między wyceną w wartości godziwej 

a rezerwą płynności zostały przeprowadzone dopiero w 2018 r. przez Bick, Orlova i Sun. 

W publikacji [1.2] zidentyfikowałam motywy i czynniki wpływające na gromadzenie środków 

pieniężnych przedsiębiorstw niefinansowych notowanych na giełdzie papierów wartościowych o 

udzielanie pożyczek jednostkom z grupy kapitałowej w ramach wewnętrznego rynku kapitałowego i 

pozostałym przedsiębiorstwom spoza grupy. Wartością dodaną pracy [1.2] jest wykazanie, że 

gromadzenie środków pieniężnych jest -  obok determinant wskazywanych przez literaturę (takich jak 

koszty transakcyjne i przyszłe możliwości inwestycyjne) - motywowane udzielaniem pożyczek. 

Wnioski dotyczące udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe w kontekście 

gromadzenia środków pieniężnych nie były dotychczas formułowane w literaturze. Poza tym badanie 

przeprowadzone dla Polski może zostać rozszerzone na rozwijające się gospodarki z ograniczeniami w 

dostępie do finansowania kredytami bankowymi dla spółek pozagiełdowych. 

W drugiej części badań dotyczących motywów i determinant tworzenia rezerw płynności skupiono 

się na przedsiębiorstwach nienotowanych na giełdzie papierów wartościowych. Wykorzystano w 

tym celu szeroką próbę zawierającą 50 tys. przedsiębiorstw w latach 1995-2012. Badanie 

przeprowadzono z wykorzystaniem estymatora systemowego uogólnionej metody momentów (GMM) 

[1.4]. W pierwszej kolejności rozważano, czy na gromadzenie tych rezerw ma wpływ motyw 

przezornościowy czy spekulacyjny. Motyw przezornościowy wiąże się z zabezpieczeniem 

przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami braku płynności, wzrostem kosztów finansowania 
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zewnętrznego lub negatywnymi szokami makroekonomicznymi. Innymi słowy, przedsiębiorstwo ma 

być wypłacalne w sytuacjach kryzysowych. Natomiast motyw spekulacyjny wiąże się z potrzebą 

posiadania gotówki na okazyjne inwestycje, m.in. spekulacyjny zakup papierów wartościowych na 

rynku kapitałowym czy nabycie towarów lub środków trwałych po cenie niższej niż rynkowa.  

W badaniu [1.4] wykazano, że zgodnie z motywem przezornościowym polskie przedsiębiorstwa 

niefinansowe zwiększają rezerwy płynności w celu zabezpieczenia się przed takimi negatywnymi 

skutkami braku płynności, jak utrata dobrej opinii u kontrahentów oraz dostawców kapitału, zatory 

płatnicze (niespłacone należności) lub negatywne szoki makroekonomiczne (m.in. wariancja 

warunkowa realnego efektywnego kursu walutowego opartego na jednostkowych kosztach pracy lub 

na CPI). Wyniki badania wskazują, że wyższe zadłużenie (bez kredytu handlowego) zmniejsza 

rezerwy płynności przedsiębiorstw, co jest zgodne z teorią hierarchii źródeł finansowania i teorią 

kosztów transakcyjnych.  

Nowatorskim rezultatem badań w ramach tej części analiz było rozpatrywanie nadpłynności 

przedsiębiorstw niefinansowych, która zwiększa rezerwę. Ten element głównego osiągnięcia 

naukowego należy uznać za wkład w rozwój zagadnień elastyczności finansowej w kontekście 

struktury kapitału. Dotąd bowiem w finansach przedsiębiorstw nie rozróżniano rezerwy płynności od 

nadpłynności i w związku z tym nie skupiano na niej większej uwagi. W artykule [1.4] 

zaproponowano definicję nadpłynności, która jest częścią rezerwy płynności utrzymywaną w formie 

krótkoterminowych aktywów finansowych innych niż środki pieniężne, występującą w 

przedsiębiorstwach o dodatniej dynamice wskaźnika przyspieszonej płynności przewyższającej 

dynamikę przychodów ze sprzedaży. Następnie w badaniu wykazano, że nadpłynność tych 

przedsiębiorstw w Polsce wzrasta dzięki następującym czynnikom: pozyskaniu dotacji, 

ograniczeniu inwestycji w środki trwałe, w warunkach lepszej koniunktury (wzrost PKB i obniżenie 

realnej stopy procentowej) oraz finansowaniu w ramach grupy kapitałowej. Uzyskane wyniki w [1.4] 

wyjaśniają też rolę powiązań kapitałowych między przedsiębiorstwami w kształtowaniu nadpłynności 

w grupie kapitałowej. W szczególności okazało się, że w dwa lata po przejęciu danego 

przedsiębiorstwa rezerwy płynności przedsiębiorstwa przejmującego wzrastają na skutek transakcji 

zawieranych między powiązanymi podmiotami na warunkach korzystniejszych od rynkowych. 

Nadpłynne przedsiębiorstwa gromadzą zasoby środków pieniężnych o 7,7% większe od 

przedsiębiorstw, które tej nadpłynności nie mają. Wyższe zasoby środków pieniężnych w Polsce 

utrzymują przedsiębiorstwa usługowe i prowadzące działalność badawczo-rozwojową. 

W monografii [1.1] analizowałam determinanty rezerw płynności przedsiębiorstw niefinansowych 

udzielających pożyczek. Wyniki badania wskazują, że finansowanie wewnętrzne cash flow z 

działalności operacyjnej, długoterminowym kredytem bankowym oraz w ramach wewnętrznego rynku 

kapitałowego umożliwia pożyczkodawcom utrzymywanie wyższych rezerw płynności.  

Wybór wewnętrznego finansowania kosztem zewnętrznego spowodowany jest asymetrią 

informacji między menedżerami a inwestorami. Przedsiębiorstwa doświadczające trudności w 

dostępie do finansowania na rynku kapitałowym lub napotykające wysokie koszty finansowania 

zewnętrznego wykorzystują rezerwy płynności do finansowania działalności operacyjnej. Motyw 

przezornościowy skłania je do gromadzenia środków pieniężnych, aby zabezpieczyć się przed 

wystąpieniem tych problemów. Zgodnie z teorią wolnych przepływów pieniężnych mniej zadłużone 

przedsiębiorstwa utrzymują wyższe rezerwy płynności. Pożyczkodawcy finansujący się kredytem 

bankowym długoterminowym gromadzą wyższe rezerwy płynności. Może to wynikać z motywu 

przezornościowego i obawy przed wzrostem kosztów finansowania zewnętrznego lub ograniczeniami 

w dostępie do finansowania.  

Po rozpoznaniu determinant i celów gromadzenia rezerw płynności przedsiębiorstw w Polsce w 

ostatnim pytaniu dotyczącym tego wątku  poszukiwałam źródeł ich pochodzenia (PS.8.). Problem ten 

podjęłam w rozdziale [1.3] w oparciu o autorską dekompozycję zmiany środków pieniężnych 
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zidentyfikowałam źródła pochodzenia oszczędności (rezerw płynności) przedsiębiorstw 

niefinansowych notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Posługując się 

strukturą rachunku przepływów środków pieniężnych sporządzonego metodą pośrednią, wyznaczyłam 

kierunki przepływów środków pieniężnych per saldo. Jest to podejście pionierskie, ponieważ, zgodnie 

z moją wiedzą, wcześniej nie podejmowano takich prób w literaturze. Wśród wyznaczonych źródeł 

pochodzenia rezerwy płynności (obliczonej za pomocą autorskiej definicji modyfikującej metodykę 

Rachunków Narodowych) zidentyfikowałam: pieniężną nadwyżkę finansową z działalności 

operacyjnej oraz wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek (ponad wydatki na ich spłatę), a także 

wpływy z emisji akcji i obligacji oraz wpływy ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach 

powiązanych, odsetek i dywidend. Ustalenie źródeł pochodzenia rezerwy płynności stanowi istotny 

wkład w rozwój dyscypliny finanse. Warto dodać, że zaproponowane podejście metodologiczne, 

wsparte wynikami badań empirycznych, zostało opublikowane w monografii zagranicznej wraz ze 

sławnymi ekonomistami: M. Sawyer, J. Toporowski, B. Bonizzi i G. A. Dymski, w prestiżowym 

wydawnictwie zagranicznym Routledge Taylor & Francis Group. Monografia przedstawia pozytywny 

i negatywny wpływ finansjalizacji na stabilność całej gospodarki, funkcjonowanie różnych typów 

rynków, działalność przedsiębiorstw, instytucji państwowych i zachowań gospodarstw domowych. 

Mój rozdział [1.3] stanowi więc ważny głos w debacie dotyczącej przyszłych kierunków rozwoju 

sektora finansowego i rynków finansowych, wskazując na zaangażowanie przedsiębiorstw 

niefinansowych w pośrednictwo finansowe.   
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Ostatnia część poruszanych w ocenianym wniosku badań dotyczy tego, czy przedsiębiorstwa 

niefinansowe utrzymujące rezerwy płynności ograniczają inwestycje, ponieważ finansują nimi inne 

przedsiębiorstwa (P3).  

Dotychczas w literaturze analizowano głównie inwestycje w środki trwałe (stopa inwestycji, 

dynamika majątku trwałego) i ich wrażliwość na zmiany wewnętrznie generowanych przez 

przedsiębiorstwo środków finansowych (cash flow)6. Prekursorem tego podejścia badawczego byli 

Fazzari, Hubbard i Petersen (1988). Ich praca stała się punktem wyjścia dla szeregu dalszych badań. 

Badacze wskazali, że wrażliwość inwestycji na zwiększenie funduszy wewnętrznych jest 

spowodowana ograniczeniami w dostępie do finansowania wynikającymi z asymetrii informacji na 

rynku kapitałowym. Ten tzw. paradygmat ograniczeń finansowych nie doczekał się jednak 

potwierdzenia na podstawie modelu strukturalnego. Między innymi na podstawie modelu 

teoretycznego Kaplan i Zingales (1997) dotyczącego inwestycji w warunkach kosztownego 

finansowania zewnętrznego w literaturze podnoszone są opinie, że wrażliwość inwestycji na cash flow 

(wewnętrznie generowane środki finansowe) nie wynika z ograniczeń w dostępie do finansowania. Z 

jednej strony, zgodnie z motywem przezornościowym przedsiębiorstwa utrzymują wyższe zasoby 

środków pieniężnych i niższe zadłużenie, tj. elastyczność finansową, na wypadek pojawienia się 

cennych możliwości inwestycyjnych. Z drugiej strony jednak analizy danych z Rachunków 

Narodowych wskazują, że tendencja przedsiębiorstw do gromadzenia wyższych rezerw płynności 

może wiązać się z ograniczaniem inwestycji przedsiębiorstw w środki trwałe. Firmy, które 

oszczędzają znacznie więcej niż inwestują, są zwykle większe i bardziej rentowne, silnie angażują się 

w badania i rozwój oraz mają niskie efektywne stawki podatkowe, ponieważ są bardziej skłonne do 

wykorzystywania złożonych międzynarodowych strategii podatkowych. Dlatego też ostatnio 

udokumentowany wzrost koncentracji przemysłu prawdopodobnie przyczynił się do powstania trendu 

rosnących oszczędności korporacyjnych (por. Dao i Maggi (2018)). 

Rozpatrywany tu problem badawczy poruszałam przede wszystkim w artykułach [1.10], [1.8], i 

[1.9], w których starałam się znaleźć odpowiedź na pytanie o zależność między rezerwami płynności, 

utrzymywanymi przez przedsiębiorstwa niefinansowe a wielkością ich inwestycji (PS.9). W badaniach 

tych wykorzystałam szeroką próbę 50 tys. przedsiębiorstw. Oprócz inwestycji w prace rozwojowe 

(efekt inwestycji w działalność badawczo-rozwojową B+R) ([1.10]) i środki trwałe ([1.8]) 

rozpatrywałam również inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne (umożliwiające 

osiągnięcie dochodów z najmu lub wzrostu wartości nieruchomości, opłat licencyjnych) ([1.9]). 

Analizę inwestycji polskich przedsiębiorstw przeprowadzono na podstawie panelowych 

niezbilansowanych jednostkowych danych przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 10 

pracowników, z rocznych sprawozdań GUS F-02 za lata 1995–2012. Do oszacowania parametrów 

wykorzystano systemowy estymator GMM. Dodatkowo zastosowano odporną macierz wariancji-

kowariancji. W artykule [1.8] do estymacji na danych panelowych wykorzystano model z 

mechanizmem korekty błędem, uwzględniający zarówno krótkookresowe wahania inwestycji pod 

wpływem zmiennych objaśniających, jak i długookresową równowagę. Wykorzystano rozszerzenie 

prostego modelu akceleratora, standardowo stosowane w modelowaniu inwestycji. Oprócz 

oszczędności przedsiębiorstw badano także wpływ wskaźnika cash flow, wyrażającego zdolność do 

samofinansowania, na inwestycje. 

W artykule [1.10] wśród determinant inwestycji przedsiębiorstw w działalność badawczo-

rozwojową B+R uwzględniono zależności od cash flow, dostępność kredytu bankowego oraz rezerwy 

płynności. Wyniki badania wskazują, że przedsiębiorstwa wykorzystują rezerwy płynności w celu 

wyrównywania w czasie i stabilizowania wydatków na badania i rozwój. Wyniki badania wnoszą 

                                                           
6 W Polsce badaniem determinant inwestycji przedsiębiorstw w środki trwałe zajmowali się m.in. Popowski i Sawicka 

(2008), Tyrowicz (2007), Nehrebecka i Jarosz (2012), Kotłowska (2016), Kasprzak-Czelej (2015), Czerwonka i Jaworski 

(2014a, b). Popowski i Sawicka (2008) zaobserwowali, że niepewność wpływa ujemnie na inwestycje. 
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istotny wkład do literatury dotyczącej elastyczności finansowej, potwierdzając na reprezentatywnej 

próbie przedsiębiorstw prywatnych kluczową rolę elastyczności finansowej w prowadzeniu 

działalności badawczo-rozwojowej. Występuje silna zależność inwestycji w B+R od rezerw płynności 

i znacznie niższa od wpływów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wskazuje to, że zasoby 

rezerw płynności przedsiębiorstwa uniezależniają inwestycje w B+R od dostępności finansowania na 

rynku kredytowym. Osłabia to działanie mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej za 

pośrednictwem kanału kredytowego.  

Zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia rezerwy płynności zależy od fazy cyklu życia. W artykule 

[1.11] analizowałam uwarunkowania kształtowania modelu biznesowego na potrzeby komercjalizacji 

wyników badań, finansowania i alokacji zasobów w okresie wczesnego umiędzynarodowienia spółek 

realizujących inwestycje w B+R na podstawie studium wielorakiego przypadku spółek 

biotechnologicznych. W badaniu wykorzystałam dane zastane i wywiady pogłębione. Wkładem 

artykułu [1.11] do rozwoju nauki w zakresie źródeł finansowania przedsiębiorstw realizujących 

działalność badawczo-rozwojową było wskazanie źródeł pochodzenia rezerw płynności niezbędnych 

w okresie nieosiągania przychodów ze sprzedaży. Wskazałam na kluczową rolę dotacji, finansowania 

przez venture capital i emisji akcji w budowie rezerwy płynności (zasobów środków pieniężnych) 

zapewniającej elastyczność finansową przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R na wczesnym 

etapie ich cyklu życia. Tak stworzona rezerwa płynności w spółkach prowadzących działalność B+R 

notowanych na giełdzie papierów wartościowych zapewnia im przeżycie w okresie nieosiągania 

przychodów. Wyniki badania posiadają walor aplikacyjny dzięki propozycji rozszerzenia modelu 

biznesowego opartego na kanwie Osterwaldera i Pigneur (2010) o dodatkowy komponent 

zapewniający kontynuację działalności w okresie nieosiągania przychodów (ang. survival activity). 

Wartością dodaną artykułu jest też wskazanie alternatywnych źródeł rezerw płynności zapewniających 

elastyczność finansową przy realizacji inwestycji B+R (m.in. dotacje i granty badawcze, emisja akcji). 

Wiedzę w zakresie determinant inwestycji przedsiębiorstw wzbogaca też artykuł [1.9] dotyczący 

znaczenia rezerwy płynności dla realizacji inwestycji dywersyfikacyjnych w nieruchomości i 

inwestycji w wartości niematerialne i prawne (m.in. udzielanie licencji). W artykule wykazałam 

dodatnią zależność inwestycji dywersyfikacyjnych od możliwości rozwoju przedsiębiorstwa 

(mierzonych stopą wzrostu sprzedaży). Dodatnia zależność tych inwestycji od realnego efektywnego 

kursu walutowego opartego na CPI wskazuje na antyinflacyjną rolę inwestycji w nieruchomości, jak i 

poprawę sytuacji eksporterów usług (inwestujących w wartości niematerialne i prawne), udzielających 

przedsiębiorstwom zagranicznym licencji na własne technologie lub oprogramowanie komputerowe 

dzięki aprecjacji kursu walutowego. 

Natomiast wyniki badania determinant inwestycji rzeczowych w artykule [1.8] wykazały dodatnią 

zależność inwestycji w środki trwałe od cash flow z działalności operacyjnej przedsiębiorstw 

niefinansowych (samofinansowania), a w konsekwencji ich mniejsze uzależnienie od warunków (ceny 

i dostępności) panujących na rynku kredytowym. Przedsiębiorstwa więcej oszczędzające finansują 

inwestycje w środki trwałe w większym stopniu ze środków własnych (cash flow). Dzięki temu są 

mniej uzależnione od zewnętrznych źródeł finansowania. Powoduje to osłabienie mechanizmu 

transmisji impulsów polityki pieniężnej za pośrednictwem kanału kredytowego w przypadku 

przedsiębiorstw więcej oszczędzających.  

Uwzględnienie miar dostępności kredytu bankowego w przeprowadzonych badaniach umożliwiło 

udzielenie odpowiedzi na pytanie PS.10, czy inwestycje przedsiębiorstw niefinansowych o wysokiej 

rezerwie płynności są wrażliwe na warunki kredytowe.  

Wyniki badania przeprowadzonego w artykule [1.8] wskazują na ujemny wpływ zrealizowanego 

popytu na kredyt bankowy (mierzonego udziałem wartości udzielonych pożyczek i zakupionych 

papierów dłużnych przez banki i instytucje finansowe od sektora prywatnego w PKB) na stopę 

inwestycji w środki trwałe. Można to wyjaśnić barierami w dostępie do finansowania długiem. Dzięki 
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uwzględnieniu w modelu warunków kredytowych mierzonych na podstawie wyników kwartalnych 

raportów nt. „Sytuacji na rynku kredytowym”, opracowywanych przez Departament Systemu 

Finansowego NBP wykazano ujemny wpływ zaostrzenia marży kredytowej i warunków 

kredytowych na inwestycje w środki trwałe przedsiębiorstw o niższych rezerwach płynności. 

Wynik ten wzbogaca wiedzę o relatywnym wyższym znaczeniu elastyczności finansowej opartej na 

zgromadzonych rezerwach płynności w stosunku do pojemności zadłużeniowej dla realizacji 

inwestycji w środki trwałe. 

W dotychczas omówionych publikacjach wykazałam korzyści z tworzenia rezerwy płynności przez 

przedsiębiorstwa. Wśród nich główną jest zapewnienie przedsiębiorstwom realizacji inwestycji ([1.9], 

[1.10]), co pozwala im uniezależnić się od warunków na rynku kredytowym, zarówno w kwestii 

kosztów kapitału, jak i jego dostępności (tj. oprocentowanie, marża kredytowa, warunki udzielania 

kredytu, wymagania w zakresie zabezpieczenia). Wyniki badań przeprowadzonych w artykule [1.4] i 

[1.2] wykazały znaczenie wewnętrznego rynku kapitałowego grup kapitałowych dla kształtowania 

nadpłynności przedsiębiorstw ([1.4]) i jej wykorzystanie w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych 

notowanych na giełdzie papierów wartościowych do udzielania pożyczek ([1.2]). Z jednej strony jest 

to korzystne dla doświadczających ograniczeń w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania 

przedsiębiorstw z niższą płynnością. Z drugiej strony może to wpływać na ograniczenie inwestycji i 

rozwoju pożyczkodawców. Z tego względu w ostatnim etapie badań skoncentrowałam się na 

potencjalnych zagrożeniach wynikających z nadpłynności przedsiębiorstw. Pozwoliło to znaleźć 

ostateczną odpowiedź na pytanie P3, czy przedsiębiorstwa niefinansowe utrzymujące rezerwy 

płynności ograniczają inwestycje, ponieważ finansują nimi inne przedsiębiorstwa.  

Wykazany w artykule [1.5] efekt redystrybucji płynnych rezerw przedsiębiorstw za pośrednictwem 

kanału kredytowego wskazał na potencjalne zagrożenia związane z zatorami płatniczymi. Na potrzeby 

tego badania zaadaptowałyśmy ze współautorką panelowy model wektorowej autoregresji oraz 

przeanalizowałyśmy ortogonalne (krótkoterminowe) i skumulowane (długoterminowe) funkcje reakcji 

rezerw płynności na szoki w zmiennych opisujących efekt redystrybucji: otrzymany kredyt handlowy, 

udzielony kredyt handlowy, krótkoterminowy kredyt bankowy i zdolności do samofinansowania 

przedsiębiorstw (cash flow z działalności operacyjnej) dla całej próby i odrębnie dla przedsiębiorstw z 

niską płynnością. Oszacowania skumulowanych funkcji reakcji oszczędności na impuls w 

otrzymanym kredycie handlowym potwierdzają stabilny i dodatni efekt długookresowy sięgający 

1,5% dla małych przedsiębiorstw z niską płynnością, podczas gdy w całej próbie przeciętny 

długookresowy efekt był ujemny. Oznacza to, że małe przedsiębiorstwa finansują się kosztem 

dostawców, którzy wykorzystują własne rezerwy płynności do udzielania kredytu handlowego. 

Co więcej, udzielanie kredytu handlowego jest główną przyczyną gromadzenia przez dostawców 

rezerw płynności. Efekt redystrybucji rezerw płynności zakumulowanych z przyznanego kredytu 

bankowego i pożyczek, od przedsiębiorstw z wysokimi rezerwami płynności do przedsiębiorstw 

doświadczających problemów z płynnością, powoduje problemy ze ściągalnością należności i 

pogłębia poziom zatorów płatniczych. Może to ograniczać inwestycje przedsiębiorstw, a w 

konsekwencji ich rozwój. 

Ponieważ w artykule [1.2] i monografii [1.1] wykazałam wykorzystanie rezerw płynności do 

udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe, więc w ostatnim etapie badań 

skoncentrowałam uwagę na odpowiedzi na pytanie (PS.11) o efekty podejmowania takiej działalności 

pożyczkowej.  

Wyniki estymacji dynamicznych modeli regresji panelowej Uogólnioną Metodą Momentów GMM 

w monografii [1.1] potwierdziły, że w porównaniu z pożyczkami wewnątrzgrupowymi mniejsze 

prywatne przedsiębiorstwa niefinansowe o wyższej rentowności sprzedaży, finansujące się 

krótkoterminowym kredytem bankowym, generujące wyższe przepływy pieniężne (cash flow) 

udzielają wyższych pożyczek poza grupą kapitałową. Źródłem finansowania tych pożyczek są rezerwy 
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płynności i przepływy pieniężne (cash flow) pożyczkodawców oraz (krótkoterminowy i 

długoterminowy) kredyt bankowy. Pożyczkodawcy ci w mniejszym zakresie finansują się 

krótkoterminowym długiem wewnątrz grupy kapitałowej, a w większym stopniu kredytem 

handlowym otrzymanym od dostawców spoza grupy kapitałowej. Z kolei oszacowania modelu 

panelowego wektorowej autoregresji pVAR dla udzielonych pożyczek poza i wewnątrz grupy 

kapitałowej wskazują, że pożyczki udzielane poza grupą kapitałową zmniejszają inwestycje w środki 

trwałe capex i zaangażowanie kapitałowe poza i wewnątrz grupy kapitałowej. Pożyczki 

wewnątrzgrupowe również zmniejszają inwestycje w środki trwałe capex, jednak nie mają aż tak 

silnego wpływu na ograniczenie zaangażowania kapitałowego w innych przedsiębiorstwach.   

Wyniki badań w [1.1] wykazały, że bezpośrednim skutkiem udzielania pożyczek jest 

ograniczenie możliwości rozwojowych pożyczkodawców, spadek ich rentowności, zmniejszenie ich 

inwestycji w środki trwałe i zaangażowania kapitałowego w innych przedsiębiorstwach, jak również 

ograniczenie wypłacanych przez pożyczkodawców dywidend (udziałów w zyskach spółki z o.o.). 

Udzielanie pożyczek obniża możliwości rozwoju pożyczkodawcy na skutek wycofania z nich 

zasobów, które mogłyby zostać zainwestowane i przyczynić się do wykorzystania nadarzających się 

okazji inwestycyjnych, przy czym silniejsza negatywna zależność między możliwościami rozwoju 

(przybliżanymi stopą wzrostu sprzedaży) a udzielonymi pożyczkami występuje w przypadku 

finansowania pożyczkami wewnątrz grupy kapitałowej. Udzielanie pożyczek wewnątrzgrupowych 

obniża rentowność pożyczkodawców, wyłączając z tego pożyczki udzielane przedsiębiorstwom poza 

grupą kapitałową przez spółki zarządzane przez profesjonalnych zewnętrznych menedżerów. Wyniki 

badania wskazują, że udzielanie pożyczek wewnątrzgrupowych zwiększa wielkość wypłacanych 

dywidend7 przeciwnie niż finansowanie pożyczkami poza grupą kapitałową.  

Udzielanie pożyczek poza grupą kapitałową powinno niepokoić udziałowców lub akcjonariuszy 

pożyczkodawców z uwagi na możliwość wykorzystania rezerw płynności do realizacji inwestycji i 

podejmowania nadarzających się możliwości inwestycyjnych. Zmniejszanie rezerw płynności poprzez 

udzielanie pożyczek (bez gwarancji ich terminowej spłaty) jest szkodliwe zwłaszcza w warunkach 

wzrostu kosztów finansowania zewnętrznego lub trudności w dostępie do kapitału, w szczególności w 

okresie recesji lub kryzysu finansowego lub gdy udziałowcy lub akcjonariusze są niechętni do dopłat 

do kapitału spółki-pożyczkodawcy. 

Konkludując powyższe, wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że przedsiębiorstwa 

niefinansowe, gromadzą środki pieniężne, tworząc rezerwy płynności. Źródłem rezerw płynności 

spółek giełdowych jest pieniężna nadwyżka finansowa z działalności operacyjnej oraz wpływy z 

zaciągniętych kredytów i pożyczek (ponad wydatki na ich spłatę), a także wpływy z emisji akcji i 

obligacji oraz sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach powiązanych, odsetek i dywidend. Z kolei 

nadpłynność sektora przedsiębiorstw prywatnych nienotowanych na giełdzie papierów 

wartościowych, wzrasta dzięki pozyskaniu dotacji, ograniczeniu inwestycji w środki trwałe, w 

warunkach lepszej koniunktury, przy niższych realnych stopach procentowych oraz dzięki 

finansowaniu w ramach grupy kapitałowej.  

Średnie i duże przedsiębiorstwa, posiadające rezerwy płynności, prowadzą konserwatywną politykę 

zadłużeniową, w niższym zakresie wykorzystując finansowanie kredytem bankowym. Elastyczność 

finansową budują w oparciu o zgromadzone rezerwy płynności i zachowanie pojemności 

zadłużeniowej (niższe zadłużenie z tytułu kredytu bankowego). Stwarza im to szanse wykorzystania 

możliwości inwestycyjnych niezależnie od warunków na rynku kredytowym, zarówno w kwestii 

kosztów kapitału, jak i jego dostępności. Posiadane rezerwy płynności są nie tylko wewnętrznym 

źródłem finansowania inwestycji w B+R, nieruchomości inwestycyjne oraz inwestycji w wartości 

niematerialne i prawne, ale także są redystrybuowane za pośrednictwem kanału kredytu handlowego i 

                                                           
7 Udziałów w zysku w przypadku pożyczkodawców prowadzących działalność w formie spółki z o.o. 
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udzielanych pożyczek. Z jednej strony jest to korzystne dla doświadczających ograniczeń w dostępie 

do zewnętrznych źródeł finansowania małych przedsiębiorstw z niższą płynnością, niższą 

transparentnością (niższą jakością informacji finansowej w wyniku wyższej zgodnością wyniku 

finansowego i dochodu podatkowego). Z drugiej strony ogranicza to możliwości rozwojowe 

pożyczkodawców – powoduje bowiem ograniczenie ich inwestycji w środki trwałe i zaangażowania 

kapitałowego w innych przedsiębiorstwach, zmniejsza ich rentowność, a w konsekwencji ogranicza 

wypłacane przez nich dywidendy (udziały w zyskach). Zatem może być to przyczyną niższej 

innowacyjności polskich przedsiębiorstw, które nie podejmują ryzyka lokowania zgromadzonych 

środków w nowe przedsięwzięcia, tylko stają się pośrednikami finansowymi, którzy inwestują 

bezpieczniej, udzielając pożyczek innym mniejszym firmom, bez takiego potencjału. Tym samym 

ograniczają własne możliwości rozwoju, a także nie inspirują do niego tych mniejszych, które mogą 

na nie liczyć. 

3.4. Autorski wkład w rozwój dyscypliny finanse  

Podsumowując przedstawiany do oceny w ramach osiągnięcia naukowego cykl publikacji 

powiązanych tematycznie, poniżej wskazuję elementy mające, w moim przekonaniu, wpływ na rozwój 

dyscypliny naukowej finanse. Wkład w dyscyplinę finanse pogrupowano w trzy obszary: wkład w nurt 

teoretyczny, metodyczny oraz aplikacyjny. Wskazano również na ważne wyniki badań empirycznych. 

3.4.1. Wkład w nurt teoretyczny  

Jako mój wkład autorski w dyscyplinę finanse w obszarze teoretycznym postrzegam przede 

wszystkim elementy zaprezentowane poniżej: 

Po pierwsze, rozszerzenie teorii struktury kapitału poprzez uzupełnienie katalogu czynników 

determinujących dostępność finansowania w ramach asymetrii informacji o utratę cech jakościowych 

informacji finansowych w wyniku wyższej zgodności wyniku finansowego z dochodem podatkowym 

małych przedsiębiorstw. Zwiększenie zgodności wyniku finansowego z dochodem podatkowym 

występuje w konsekwencji kształtowania polityki rachunkowości pod wpływem prawa podatkowego. 

Ma to niekorzystny wpływ na zapadalność długu i koszt kapitału.  

Po drugie, uzupełnienie teorii struktury kapitału poprzez uwzględnienie zdolności do 

samofinansowania i rezerwy płynności jako kluczowych czynników zapewniających przedsiębiorstwu 

elastyczność finansową. Utrzymywana przez przedsiębiorstwa rezerwa płynności odgrywa 

zróżnicowaną rolę w kształtowaniu krótkoterminowej struktury kapitałowej w zależności od wielkości 

przedsiębiorstwa. Ujemna zależność występuje w dużych i średnich przedsiębiorstwach, a dodatnia w 

małych przedsiębiorstwach, o wyższych kosztach asymetrii informacji, wykorzystujących kredyty i 

pożyczki do budowy rezerw płynności w celu zapewnienia sobie elastyczności finansowej. 

Dodatkowo rezerwy płynności uniezależniają inwestycje w B+R, nieruchomości inwestycyjne i 

wartości niematerialne i prawne od dostępności finansowania na rynku kredytowym. Osłabia to 

działanie mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej za pośrednictwem kanału kredytowego. 

Ważnym osiągnięciem jest też (3) zdefiniowanie i wprowadzenie pojęcia nadpłynności 

przedsiębiorstw niefinansowych. Rozpatrywanie nadpłynności przedsiębiorstw niefinansowych 

stanowi nowatorski wkład w rozwój zagadnień elastyczności finansowej w kontekście struktury 

kapitału. Dotąd bowiem w finansach przedsiębiorstw nie rozróżniano ich rezerwy płynności od 

nadpłynności.  

Po trzecie, wyniki przeprowadzonych badań wniosły istotny wkład w rozszerzenie teorii struktury 

kapitału w zakresie kluczowego znaczenia gotówkowej elastyczności finansowej w realizacji 

działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Rezerwy płynności zapewniają wyrównywanie w 

czasie i stabilizowanie wydatków na badania i rozwój, a także uniezależniają inwestycje w B+R, 

nieruchomości inwestycyjne i wartości niematerialne i prawne od dostępności finansowania na rynku 
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kredytowym. Osłabia to działanie mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej za 

pośrednictwem kanału kredytowego. 

Z kolei badania jakościowe (studium wielorakiego przypadku) dały wgląd w uwarunkowania 

kształtowania rezerwy płynności przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R na początku cyklu 

życia w ramach rozszerzenia modelu biznesowego na potrzeby komercjalizacji wyników badań o 

komponent zapewniający przetrwanie w okresie nieosiągania przychodów ze sprzedaży (ang. survival 

activity). Zaproponowany model konceptualny stanowi przyczynek do rozwoju teorii zasobowej 

przedsiębiorstwa dzięki uwzględnieniu atrybutów działalności badawczo-rozwojowej opartej na 

współpracy z ośrodkami akademickimi i globalnymi partnerami korporacyjnymi. Wnioski z analizy 

alokacji zasobów w okresie wczesnego umiędzynarodowienia oraz zaproponowane wskaźniki 

realizacji strategii umiędzynarodowienia stanowią również przyczynek do rozwoju teorii 

internacjonalizacji. Stanowi to wkład o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym teorie zarządzania 

i finansów przedsiębiorstw. 

Kolejnym ważnym osiągnięciem jest (4) rozszerzenie teorii (hipotezy) efektu redystrybucji 

kredytu bankowego za pośrednictwem kanału kredytu handlowego, poprzez analizę kredytu 

handlowego netto, tj. różnicy między kredytem handlowym udzielonym a otrzymanym od 

dostawców skorygowanym o zobowiązania na wydatki bieżące. Rozpatrywanie kredytu handlowego 

netto skorygowanego o wydatki bieżące pozwala na odseparowanie motywu transakcyjnego od 

motywu finansowego udzielania kredytu handlowego.  

Poza tym rozszerzyłam teorię (hipotezę) efektu redystrybucji o (5) redystrybucję rezerw 

płynności za pośrednictwem kanału udzielonych pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe 

poza grupą kapitałową (w oderwaniu od transakcji biznesowych związanych z płatnościami za 

dokonane zakupy). Prowadzone przeze mnie badania stanowią przyczynek do rozwoju teorii 

behawioralnej przedsiębiorstwa.   

Nadto wzbogaciłam teorię motywów popytu na pieniądz Keynesa o (6) motyw gromadzenia 

środków pieniężnych związany z udzielaniem pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe innym 

przedsiębiorstwom lub z realizacją inwestycji finansowych, co wskazuje na zmianę paradygmatu 

przedsiębiorstwa niefinansowego, które wchodzi w rolę pośrednika finansowego (poza wewnętrznym 

rynkiem kapitałowym). Stanowi to przyczynek do rozwoju teorii behawioralnej przedsiębiorstwa 

R.M. Cyerta i J.G. Marcha (1963) i nowej ekonomii instytucjonalnej (Williamson, 1998) oraz teorii 

agencji (Jensen, Meckling, 1976; Shleifer, Vishny, 1996). Teoria behawioralna R.M. Cyerta i J.G. 

Marcha uwypukliła rozbieżność interesów osób działających w przedsiębiorstwie i tworzących pewne 

koalicje o różnych celach. Koncepcja wiązki celów realizowanych przez przedsiębiorstwo (Cyert, 

March, 1963) występuje ponadto w  nowej ekonomii instytucjonalnej, która zauważa konieczność 

szukania kompromisu pomiędzy rozbieżnymi interesami poszczególnych jednostek 

w przedsiębiorstwie, reprezentujących zachowania oportunistyczne (Williamson, 1998) oraz w teorii 

agencji (Jensen, 1986). 

Ponadto, wyniki przeprowadzonych badań wzbogacają (7) motyw przezornościowy gromadzenia 

środków pieniężnych o wskazanie, że przedsiębiorstwa niefinansowe zwiększają rezerwy płynności w 

celu zabezpieczenia się przed takimi negatywnymi skutkami braku płynności, jak utrata dobrej opinii 

u kontrahentów oraz dostawców kapitału, zatory płatnicze (niespłacone należności) lub negatywne 

szoki makroekonomiczne (m.in. wskazuje na to wariancja warunkowa realnego efektywnego kursu 

walutowego opartego na jednostkowych kosztach pracy lub na CPI). Przedsiębiorstwa utrzymują 

wyższe zasoby środków pieniężnych, gdy wykorzystują instrumenty pochodne (derywaty) w celu 

zabezpieczenia się przed ryzykiem.  

Finalnie (8) wskazałam potencjalne zagrożenia wynikające z nadpłynności przedsiębiorstw 

niefinansowych i udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe również poza 

wewnętrznym rynkiem kapitałowym stworzonym w ramach grupy kapitałowej. Stanowi to 
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przyczynek do rozwoju teorii efektywności alokacyjnej oraz niedoskonałości rynku. Pożyczki 

udzielane przez przedsiębiorstwa spoza grupy kapitałowej (zamiast od banków lub innych instytucji 

finansowych) mogą spowodować niedoinwestowanie oraz problemy z płynnością i zwiększenie 

ograniczeń w dostępie do źródeł finansowania dla innych przedsiębiorstw. Zaangażowanie 

przedsiębiorstw niefinansowych w działalność pożyczkową wpływa na dostępność kapitału dla 

różnych przedsiębiorstw na różnych etapach ich rozwoju oraz lukę w systemie zasilania kapitałowego 

(luka kapitału własnego, czy luka w dostępie do kapitału pożyczkowego, głównie kredytu).  

 

3.4.2. Wkład o charakterze metodycznym 

Za istotny wkład do dyscypliny finanse w obszarze metodycznym uznaję zaproponowanie podejść 

metodycznych i narzędzi do rozpoznania determinant, źródeł pochodzenia i efektów rezerwy 

płynności (zasobów środków pieniężnych) przedsiębiorstw niefinansowych i ich nadpłynności dla 

procesów alokacyjnych w inwestycje oraz udzielanie pożyczek.  

Za główne osiągnięcie metodyczne uważam (1) wprowadzenie i zoperacjonalizowanie definicji 

nadpłynności i rezerw płynności przedsiębiorstw niefinansowych. W tym celu zaproponowałam 

podejście metodyczne do rozróżnienia transakcyjnej rezerwy płynności od nadpłynności 

przedsiębiorstw. Przeprowadzona przeze mnie krytyczna analiza porównawcza metodologii 

Rachunków Narodowych oszacowania „oszczędności” przedsiębiorstw z miarą rezerw płynności 

przedsiębiorstw wskazała na niedoszacowanie oszczędności przedsiębiorstw niefinansowych w 

Rachunkach Narodowych. Bardziej precyzyjnym podejściem do określania wielkości zgromadzonych 

przez przedsiębiorstwa niefinansowe środków pieniężnych jest podejście oparte na cash flow z 

działalności operacyjnej zamiast zysku. Wartością dodaną jest też (2) zaproponowanie metodyki 

wyznaczania źródeł pochodzenia rezerw płynności na podstawie dekompozycji zmiany bilansowej 

środków pieniężnych z rachunku przepływów pieniężnych. 

Nowatorski i oryginalny wkład do nauki stanowi (3) zaproponowanie wraz ze współautorką 

narzędzia do badania skutków nadpłynności przedsiębiorstw niefinansowych (i efektu 

redystrybucji rezerw płynności za pośrednictwem kanału kredytu handlowego z uwzględnieniem 

zatorów płatniczych) na podstawie adaptacji panelowego modelu wektorowej autoregresji z testem 

przyczynowości Grangera. Pozwala ona na oszacowanie ortogonalnych i skumulowanych funkcji 

reakcji płynnych rezerw na szoki w zmiennych opisujących efekt redystrybucji: otrzymany kredyt 

handlowy, udzielony kredyt handlowy, krótkoterminowy kredyt bankowy i cash flow z działalności 

operacyjnej dla całej próby i odrębnie dla przedsiębiorstw z niską płynnością. 

Ważnym osiągnięciem metodycznym jest też (4) wprowadzenie definicji kredytu handlowego netto 

(różnicy między zobowiązaniami i należnościami handlowymi) skorygowanego o wydatki bieżące 

poprzez rozszerzenie definicji występujących w literaturze finansów przedsiębiorstw. Zaproponowane 

podejście do pomiaru kanału kredytu handlowego umożliwiło oddzielenie motywu transakcyjnego od 

motywu finansowego udzielania kredytu handlowego. Jest to kluczowe dla analizy mechanizmu 

transmisji impulsów polityki monetarnej za pośrednictwem kanału stopy procentowej, kursu 

walutowego, kredytu handlowego i kanału bilansowego do sektora realnego gospodarki (sektora 

przedsiębiorstw). 

Poza tym (5), zaproponowałam nowatorskie podejście do pomiaru zaciągniętego (nowego) 

długoterminowego kredytu bankowego oraz wyodrębnienia krótkoterminowego kredytu bankowego 

od części kredytu długoterminowego wymagalnej do jednego roku. Należy podkreślić, że takie 

podejście metodyczne nie było dotychczas prezentowane w literaturze. Zaproponowałam metodologię 

wyodrębnienia korzystania przez przedsiębiorstwa z nowych kredytów bankowych (zaciągnięcie 

nowych kredytów bankowych) w odróżnieniu od trwałego w czasie zadłużenia przedsiębiorstw wobec 
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banku z tytułu długoterminowego kredytu bankowego. Zaproponowane podejście pozwoliło na ocenę 

wpływu polityki monetarnej na decyzje przedsiębiorstw o zaciągnięciu nowego kredytu bankowego.  

Autorska adaptacja panelowego modelu wektorowej autoregresji z testem przyczynowości 

Grangera umożliwiła też (6) zidentyfikowanie przyczyn i efektu redystrybucji rezerw płynności 

przedsiębiorstw niefinansowych i uzyskanego kredytu bankowego za pośrednictwem 

udzielanych pożyczek jednostkom powiązanym kapitałowo w ramach wewnętrznego rynku 

kapitałowego grupy kapitałowej, jak i poza grupą kapitałową. Istotny wkład w rozwój dyscypliny 

finanse stanowią zaproponowane narzędzia do badania przyczyn, mechanizmu i efektów udzielania 

pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe jako konsekwencji tworzenia rezerw płynności przez 

inne przedsiębiorstwa niefinansowe, nie pochodzące z tej samej grupy kapitałowej. 

Za wkład o charakterze metodycznym uważam również (7) zaproponowanie wraz ze współautorką 

podejścia metodycznego do oceny mechanizmu transmisji impulsów polityki monetarnej na 

źródła finansowania przedsiębiorstw za pośrednictwem stopy procentowej, kursu walutowego, 

ryzyka kredytowego i kanału kredytu handlowego i kanału bilansowego dzięki zaadaptowaniu 

panelowego modelu wektorowej autoregresji (S)VAR do badania reakcji finansowania 

krótkoterminowym i długoterminowym kredytem bankowym na zaburzenie (szok) stopy procentowej, 

kursu walutowego i ryzyka kredytowego.  

Wreszcie (8) zaproponowałam również narzędzia umożliwiające zidentyfikowanie czynników 

popytowych związanych z ograniczeniami małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do 

źródeł finansowania wynikających z asymetrii informacji w wyniku utraty cech jakościowych 

informacji finansowej. W szczególności opracowałam metodę:  

- analizy wpływu finansowania kredytem bankowym na politykę rachunkowości na podstawie 

adaptacji podejścia Ball & Shivakumar (2005),  

- zaproponowałam metodykę pomiaru wpływu prawa podatkowego na wynik finansowy 

przedsiębiorstw niefinansowych obejmującą miary różnic trwałych oraz łącznie trwałych i 

przejściowych między wynikiem finansowym a dochodem podatkowym na podstawie syntezy podejść 

Watrin, Eberti Thomsen (2014) i Tang (2015), 

- zaadaptowałam model odcinkowo-liniowej regresji Basu (1997) do analizy wpływu finansowania się 

kredytem bankowym na konserwatyzm warunkowy w rachunkowości (terminowość wykazywania 

przejściowych składników zysków i strat w wyniku finansowym). 

 

3.4.3. Wkład o charakterze aplikacyjnym 

Omówione wyniki badań można traktować jako przyczynek do dalszych badań i do ewentualnego 

wykorzystania w praktyce przez dwie grupy: przedsiębiorców zainteresowanych wyborem źródeł 

finansowania działalności i inwestycji oraz decydentów, przedstawicieli władz odpowiedzialnych za 

kształtowanie polityki podatkowej oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez zwiększenie 

dostępności źródeł finansowania.  

Pożyczki udzielane przez przedsiębiorstwa spoza grupy kapitałowej (zamiast od banków lub 

innych instytucji finansowych) mogą spowodować niedoinwestowanie oraz problemy z płynnością i 

zwiększenie ograniczeń w dostępie do źródeł finansowania. Źródłem niedoinwestowania może być 

skłonność menedżerów do wykorzystywania środków pieniężnych do udzielania pożyczek innym 

(niepowiązanym kapitałowo) przedsiębiorstwom. Udziałowców lub akcjonariuszy szczególnie 

niepokoić powinno udzielanie pożyczek poza grupą kapitałową zamiast podejmowania ryzykownych 

projektów inwestycyjnych i wykorzystywania nadarzających się możliwości inwestycyjnych. 

Szkodliwe jest zmniejszanie zasobów środków pieniężnych poprzez udzielanie pożyczek (bez 

gwarancji ich terminowej spłaty), zwłaszcza w warunkach wzrostu kosztów finansowania 

zewnętrznego lub trudności w dostępie do kapitału, w szczególności w okresie recesji lub kryzysu 
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finansowego lub gdy udziałowcy lub akcjonariusze są niechętni do dopłat do kapitału spółki-

pożyczkodawcy. 

Chociaż pożyczki udzielone niepowiązanym kapitałowo przedsiębiorstwom zapewniają osłonę 

podatkową (odsetkową tarczę podatkową pożyczkobiorców) i pozwalają właścicielom (wspólnikom) 

spółek osobowych finansujących je pożyczkami uniknąć podwójnego opodatkowania dzięki 

wykorzystaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako pośrednika w udzielaniu pożyczek, to 

należy zdawać sobie sprawę ze zwiększenia kosztów bankructwa przy dużej skali wykorzystania tego 

nieformalnego źródła finansowania. 

Rezultaty badań wskazujące, że ryzyko bankructwa z większym prawdopodobieństwem dotyczy 

dużych przedsiębiorstw finansujących się kredytem krótkoterminowym niż MSP, powinny wpłynąć na 

decyzje komitetów kredytowych banków w zakresie kształtu procedur analizy zdolności kredytowej i 

weryfikacji wniosków kredytowych o różnych terminach i dotyczących przedsiębiorstw różnej 

wielkości. Podobnie, przy analizie wniosków kredytowych należy wziąć pod uwagę, że MSP 

wykorzystują dostęp do finansowania kredytem bankowym do udzielania kredytu handlowego innym 

przedsiębiorstwom. Zagrożenie dla obsługi kredytu mogą stanowić zatory płatnicze związane z 

udzielonym kredytem handlowym. 

Wiedza w zakresie znaczenia rezerw płynności i nadpłynności w decyzjach alokacyjnych 

przedsiębiorstw w zakresie inwestycji i udzielania pożyczek może być przydatna dla kadry 

zarządzającej i akcjonariuszy lub właścicieli przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonych badań 

znaczenia rezerw płynności i dostępności kredytu w decyzjach alokacyjnych przedsiębiorstw mogą 

pomóc w odpowiednim doborze tak źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw w działalność 

B+R, środki trwałe, nieruchomości, jak i nakładów na inwestycje w wartości niematerialne i prawne 

(tj. udzielanie licencji na oprogramowanie itp.), czy inwestycji finansowych w papiery wartościowe. 

Szczególne znaczenie mają wyniki badania wskazujące kluczową rolę rezerwy płynności w realizacji 

inwestycji w działalność badawczo-rozwojową w zakresie wyrównywania w czasie i stabilizowania 

wydatków na badania i rozwój. Ponadto, zgodnie z motywem przezornościowym rezerwy płynności 

odgrywają kluczową rolę w zabezpieczeniu przed takimi negatywnymi skutkami braku płynności, jak 

utrata dobrej opinii u kontrahentów oraz dostawców kapitału, zatory płatnicze (niespłacone 

należności) lub negatywne szoki makroekonomiczne.  

Zidentyfikowane czynniki determinujące wybory przedsiębiorstw w zakresie źródeł finansowania, 

a w konsekwencji kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstw z uwzględnieniem wpływu cech 

jakościowych informacji ze sprawozdawczości finansowej i wpływu prawa podatkowego na wynik 

finansowy (zgodność wyniku finansowego i dochodu podatkowego) mogą pomóc kadrze 

zarządzającej w podjęciu decyzji w zakresie wyboru formy prawnej, formy ewidencji księgowej lub 

podatkowej oraz uświadomić związek podjętych decyzji z dostępnością źródeł finansowania.  

Wiedza w tym zakresie może być przydatna dla Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki i 

Ministerstwa Rozwoju, a w szczególności dla organów decyzyjnych w zakresie polityki gospodarczej, 

w szczególności Polski. Prawidłowe zrozumienie determinant inwestycji w prace rozwojowe (część 

działalności badawczo-rozwojowej), środki trwałe, które stanowią silną stymulantę rozwoju całej 

gospodarki w długim okresie, jest kluczowe w podjęciu odpowiednich decyzji wpływających na realia 

gospodarcze poprzez odpowiednie ukierunkowanie wsparcia dla przedsiębiorstw lub tworzenie aktów 

prawnych regulujących sferę funkcjonowania przedsiębiorstw. Informacje o kształtowaniu decyzji 

inwestycyjnych przedsiębiorstw mogą okazać się pomocne bankom i innym instytucjom finansowym, 

które zajmują się finansowaniem projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Natomiast wyniki 

dotyczące skuteczności kanałów transmisji impulsów polityki monetarnej za pośrednictwem kanału 

kredytu handlowego i kanału bilansowego mogą być cennym źródłem informacji dla Banku 

Centralnego.  
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4. Prezentacja pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

  Efekty mojej działalności naukowo-badawczej w okresie po doktoracie z podziałem na poszczególne 

wątki badawcze (przedstawione na schemacie 1) zostały zaprezentowane w Tabeli 2. Częścią wspólną 

prowadzonych przeze mnie badań są źródła finansowania. Stanowią one myśl przewodnią wszystkich 

wskazanych publikacji. Większość pozostałych publikacji w ramach wątku: Finansowanie i decyzje 

alokacyjne przedsiębiorstw niefinansowych jest silnie powiązana z głównym osiągnięciem naukowym, 

uzupełnia je lub odzwierciedla ewolucję prac nad głównym osiągnięciem naukowym. Publikacje w 

tym wątku badawczym powstały w znacznej części w wyniku realizacji dwóch projektów 

konkursowych Instytutu Badań Ekonomicznych NBP.  

 Pierwszy z nich dotyczył wpływu polityki monetarnej na źródła finansowania polskich 

przedsiębiorstw w latach 1995-2011, a drugi - determinant oszczędności przedsiębiorstw i ich wpływu 

na sytuację makroekonomiczną Polski w latach 1995-2012. Dla pozostałych trzech obszarów 

badawczych wskazałam najbardziej reprezentatywne publikacje, opisując je numerem, pod którym 

figurują w Załączniku 4 (Wykaz opublikowanych prac naukowych). 

 

Tabela 2. Osiągnięcia naukowo-badawcze wg wątków badawczych  

Wątek badawczy Publikacje wg pozycji w Załączniku 4 Wykaz 

opublikowanych prac naukowych*  

Finansowanie i decyzje alokacyjne 

przedsiębiorstw niefinansowych 

[2.11] [2.12] [2.2] [2.16] [2.49] [2.32] [2.6] [2.8] [2.9] [2.7] [2.10] 

[2.4] [2.3] [2.5] [2.50] 

Sprawozdawczość finansowa, 

ujawnianie informacji 

[2.13] [2.14] [2.23] [2.1] [2.26] [2.29] [2.30] [2.27] [2.34] [2.35] 

Przedsiębiorczość akademicka i 

działalność B+R  

[2.33] [2.36] [2.40] [2.19] [2.20] [2.37] 

Koszty kształcenia w szkolnictwie 

wyższym 

[2.48] [2.47] [2.22] [2.18] [2.21] 

* wymieniono pozycje publikacji szerzej omówione w punkcie 4 wniosku 

 

4.1. Finansowanie i decyzje alokacyjne przedsiębiorstw niefinansowych  

(obszar, w którym mieści się również główne osiągnięcie naukowe) 

W ramach pierwszego obszaru badań, dotyczącego finansowania i decyzji alokacyjnych 

przedsiębiorstw niefinansowych, niżej wymienione publikacje uzupełniają badania przedstawione w 

głównym osiągnięciu w obszarze decyzji alokacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych: 

[2.11] Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., 2016, Inwestycje w środki trwałe – meta-analiza, Kwartalnik Nauk o 

Przedsiębiorstwie, Vol. 38 No. 1, s. 57-69 (9 pkt, lista B) 

[2.12] Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., 2015, Czy Źródła Finansowania wpływają na Efektywność 

Inwestycji w Środki Trwałe i B+R?, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Vol. 4(XVI), s. 64-

74 (9 pkt, lista B) 

[2.2]  Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., 2016, Determinanty inwestycji finansowych 

przedsiębiorstw w Polsce, Gospodarka Narodowa, Vol. 3(283), s. 35-55 (14 pkt, lista B) 
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W artykule [2.11] omówiono ewolucję badań nad finansowaniem inwestycji8 oraz 

przeprowadzono meta-analizę wyników niezależnych badań dotyczących wpływu cash flow na stopę 

inwestycji w środki trwałe. Skoncentrowano się na weryfikacji efektu selekcji publikacji (Stanley, 

2005) co do zależności cash flow-inwestycje w badaniach poświęconych inwestycjom przedsiębiorstw 

w środki trwałe. Stwierdzono, iż wielkość cash flow ma mniejsze znaczenie dla inwestycji w środki 

trwałe przedsiębiorstw w państwach mniej rozwiniętych gospodarczo, ze słabiej rozwiniętym rynkiem 

kapitałowym. Efekt selekcji publikacji w literaturze może prowadzić przedsiębiorstwa do ograniczania 

zewnętrznych źródeł finansowania, ograniczenia skali działalności i zakresu inwestycji jedynie do 

wysokości wewnętrznie wygenerowanych źródeł finansowania (cash flow). 

W artykule [2.12] wykazano, że przedsiębiorstwa niekorzystające z finansowania inwestycji 

kredytem bankowym, a korzystające ze środków własnych (w tym z cash flow), wykazują wyższą 

produktywność inwestycji w środki trwałe i prace rozwojowe (będące efektem działalności B+R). 

Badania w [2.11] i [2.12] stanowią wkład w rozwój teorii finansowania inwestycji koncentrującej się 

na zależności cash flow – inwestycje (Meyer i Kuh (1957), Fazzari, Hubbard i Petersen (1988) 

wykazali dodatnią zależność, a m.in. Brooks, Jugurnath i Stewart (2004), Bokpin i Onumaha (2009) - 

ujemną). Różne wnioski na temat przyczyn wpływu cash flow na inwestycje oraz kierunku i siły tej 

relacji sugerują, że temat jest ciągle kwestią kontrowersyjną i otwartą. 

W artykule [2.2] zidentyfikowano determinanty wielkości inwestycji przedsiębiorstw w aktywa 

finansowe w Polsce i ich zależność od rezerw płynności i stopy procentowej. Badanie pozwoliło na 

uzupełnienie luki badawczej i stanowi przyczynek do rozszerzenia teorii behawioralnej 

przedsiębiorstwa. Wykazano, że problemy z utrzymaniem płynności w podstawowej działalności 

skłaniają przedsiębiorstwa do zwiększania długoterminowych inwestycji finansowych zgodnie z 

motywem przezornościowym. Wzrost stóp procentowych zachęca przedsiębiorstwa do alokowania 

nadwyżki pieniężnej w aktywa finansowe zamiast w inwestycje w środki trwałe lub B+R. Wzrost 

rezerw płynności przedsiębiorstw jest związany ze wzrostem ich długoterminowych inwestycji 

finansowych, w tym z tworzeniem trwałych powiązań poprzez nabywanie udziałów i akcji. 

Zaangażowanie kapitałowe w grupie kapitałowej pomaga lepiej zarządzać płynnością dzięki 

wewnętrznemu rynkowi kapitałowemu stworzonemu przez jednostki powiązane w grupie kapitałowej. 

Poza wskazanymi pracami w ramach pierwszego obszaru badawczego powstały następujące 

publikacje z problematyki struktury kapitału i źródeł finansowania przedsiębiorstw: 

[2.16] Białek-Jaworska A., 2008, Dostępność kredytu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Zarządzanie 

Finansami. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe nr 515, Finanse, rynki 

finansowe, ubezpieczenia nr 13, Wydawnictwo US, Szczecin 2008, s. 19-29 (6 pkt, lista B) 

[2.49] Białek-Jaworska A., 2014, Polityka kredytowa banków w Polsce w latach 2003-2013 [w:] Opolski K., 

Górski J., Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, WNE UW & NBP, s. 253-263 

[2.32] Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak A., 2016, Źródła finansowania przedsiębiorstw. Stan 

badań i ich meta analiza, Difin, Warszawa, s. 452.  

[2.6]  Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak A., Nehrebecka N., 2015, Determinanty finansowania działalności 

przedsiębiorstw kredytem bankowym: meta analiza, Bank i Kredyt, Vol. 46 No. 3, s. 253-298 (14 pkt, 

lista B)  

[2.8]  Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak A., 2015, Metaanaliza transakcyjnych i finansowych 

możliwości wykorzystania kredytu handlowego, Wiadomości Statystyczne, 7(650), s. 51-73 (12 pkt, lista 

B) 

[2.9]  Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak A., Nehrebecka N., 2015, Kiedy firmy sięgają po leasing?, 

Gospodarka Narodowa, 2(276), s. 113-144 (14 pkt, lista B) 

                                                           
8 Tematyką inwestycji w Polsce zajmowali się m.in. Popowski i Sawicka (2008), Tyrowicz (2007), Nehrebecka i Jarosz 

(2012), Kotłowska (2016), Kasprzak-Czelej (2015), Czerwonka i Jaworski (2014a, b). 
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[2.7] Białek-Jaworska A., Nehrebecka N., 2015, Rola kredytu handlowego w finansowaniu przedsiębiorstw, 

Gospodarka Narodowa, 5(279), s. 33-64 (14 pkt, lista B) 

[2.10] Białek-Jaworska A., Nehrebecka N., 2015, Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w świetle wyników 

badań, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 81(137), s. 29-51 (15 pkt, lista B) 

[2.4]   Białek Jaworska A., Nehrebecka N., 2016, Preferencje polskich przedsiębiorstw w zakresie finansowania 

długiem, Ekonomista, 4, s. 469-500 (14 pkt, lista B) 

Charakter wprowadzający miał artykuł [2.16], w którym analizowałam przyczyny racjonowania 

kredytów dla MSP, w oparciu o przegląd literatury i metodologii analizy zdolności kredytowej. Z 

perspektywy banku-kredytodawcy problem ten podjęłam w publikacji [2.49], gdzie  analizowałam 

politykę kredytową banków wobec przedsiębiorstw w latach 2003-2013 na podstawie wyników 

kwartalnych raportów na temat „Sytuacji na rynku kredytowym”, opracowywanych przez 

Departament Systemu Finansowego NBP. 

Studia literaturowe nad źródłami finansowania przedsiębiorstw znacznie pogłębiłam w monografii 

wieloautorskiej [2.32] oraz w artykułach [2.6], [2.8] i [2.9]. W pracach tych wykorzystałam wraz ze 

współautorkami meta-analizę, nowatorską metodę pogłębionej analizy wyników dotychczasowych 

niezależnych badań. W monografii [2.32] omówiłam teorie struktury kapitału oraz wyniki badań 

empirycznych dotyczących finansowania przedsiębiorstw kredytem bankowym, kredytem handlowym 

oraz leasingiem operacyjnym i finansowym. Szczególną uwagę poświęciłyśmy badaniom nad 

wpływem polityki monetarnej na finansowanie kredytem bankowym, modelom i motywom 

(finansowemu i transakcyjnemu) kredytu handlowego, efektowi redystrybucji kanału kredytu 

handlowego oraz roli kanału kredytowego w transmisji polityki monetarnej. Omówiłyśmy wyniki 

badań wskazujące na substytucyjność lub komplementarność kredytu handlowego i kredytu 

bankowego oraz leasingu i kredytu bankowego. Każdy z rozdziałów zawiera podsumowanie wyników 

i metodologii badań. Omówiona w [2.32] teoria ekonomii i wyniki badań empirycznych pozwalają na 

zidentyfikowanie luk badawczych w literaturze i mogą stać się cenną inspiracją dla rozwoju dalszych 

badań.  

W artykułach [2.6], [2.8] oraz [2.9] zastosowałam wraz ze współautorkami meta-analizę z 

wykorzystaniem metodologii vote-counting wyników niezależnych badań. Modele logitowe pozwoliły 

wskazać, jak cechy badań wpływają na istotność zmiennych w badaniach kredytu bankowego (ROA, 

materialność majątku odzwierciedlająca potencjał zabezpieczenia kredytu na rzeczowym majątku 

trwałym (tangibility), wielkość przedsiębiorstwa) [2.6], udzielonego i zaciągniętego kredytu 

handlowego [2.8] oraz leasingu [2.9]. Okazało się, że większa liczba obserwacji (i rok publikacji) 

zwiększa prawdopodobieństwo uchwycenia wpływu rentowności aktywów ROA, a próba obejmująca 

kraje rozwinięte z większym prawdopodobieństwem umożliwi uchwycenie zależności między 

wielkością przedsiębiorstwa a zadłużeniem w banku. Meta-analiza 232 badań determinant 

udzielonego i zaciągniętego kredytu handlowego w [2.8] pozwoliła zauważyć znaczenie kraju analizy 

dla uzyskania istotnej zależności między zadłużeniem i zobowiązaniami handlowymi oraz zależności 

między wielkością przedsiębiorstwa a zaciągniętym i udzielonym kredytem handlowym.  

Kolejne badanie empiryczne kredytu handlowego w [2.7] wykazało, że wyższe zadłużenie z tytułu 

krótkoterminowego kredytu bankowego zwiększa skłonność średnich i dużych przedsiębiorstw do 

zaciągania kredytu handlowego netto. Natomiast w przypadku małych przedsiębiorstw wzrost 

wykorzystania krótkoterminowych kredytów bankowych zmniejsza wielkość zaciąganego kredytu 

handlowego netto. Wykazano zatem substytucyjność kredytu bankowego i otrzymanego kredytu 

handlowego netto w małych przedsiębiorstwach. Zawadzka (2009) wskazała na ich 

komplementarność. Wyższe długoterminowe zadłużenie, w tym z tytułu kredytu bankowego, jest 

związane z mniejszą wielkością zaciąganego kredytu handlowego netto. Może to wynikać z 

kontrolowania wskaźników zadłużenia przez banki lub awersji do ryzyka utraty zdolności do obsługi 

zobowiązań. 
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Z kolei artykuł [2.10] omawia miary struktury kapitału oraz objaśniające ją czynniki z punktu 

widzenia rachunkowości, teorii finansów i wyników badań empirycznych. Poprzedza on badanie 

empiryczne determinant struktury kapitału przedsiębiorstw niefinansowych z artykułu [2.4] 

koncentrujące się na znaczeniu zdolności do samofinansowania (podstawy tworzenia rezerwy 

płynności) i zróżnicowaniu determinant finansowania długiem w strukturze kapitału w zależności od 

wielkości przedsiębiorstwa. Wyniki wskazują, że duże przedsiębiorstwa o wyższej zdolności do 

samofinansowania wykazują niższe zadłużenie, a MSP - wyższe. W warunkach wyższych realnych i 

nominalnych stóp procentowych duże przedsiębiorstwa wykazują niższe zadłużenie, a MSP reagują z 

opóźnieniem na zmiany polityki monetarnej. Wybory dużych przedsiębiorstw w zakresie struktury 

kapitału mogą być wyjaśnione przez teorię hierarchii źródeł finansowania, a MSP - teorię substytucji i 

teorię kosztów transakcyjnych. Wyższe oszczędności podatkowe średnie przedsiębiorstwa uzyskują 

dzięki pozaodsetkowej tarczy podatkowej, opartej na amortyzacji, a nie na odliczeniu odsetek od 

dochodu do opodatkowania.  

Artykuł [2.3] stanowi przyczynek do rozwoju nurtu struktury kapitału. Wskazuję w nim, że zatory 

płatnicze i możliwości rozwoju małych przedsiębiorstw determinują ich zadłużenie. Cenną implikacją 

wyników badań dla banków jest wskazanie znaczenia zabezpieczenia na majątku trwałym w poprawie 

dostępu do finansowania dłużnego oraz potrzeby implementacji instrumentów służących rozwiązaniu 

problemu zatorów płatniczych w polskich MSP. Uwzględnienie efektu roku wzbogaciło wiedzę o 

strukturze kapitału poprzez wykazanie, że przystąpienie Polski do UE oraz dostęp do dotacji obniżyły 

zapotrzebowanie małych przedsiębiorstw na zewnętrzne finansowanie długiem w latach 2004-2008.  

[2.9]  Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak A., Nehrebecka N., 2015, Kiedy firmy sięgają po leasing?, 

Gospodarka Narodowa, 2(276), s. 113-144 (14 pkt, lista B) 

[2.5]  Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak A., Nehrebecka N., 2014, Determinanty finansowania leasingiem 

inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, Bank i Kredyt, Vol. 45 No. 6, s. 557-588 (14 pkt9, lista B) 

[2.50] Białek-Jaworska A., 2013, Finansowanie inwestycji w środki trwałe polskich spółek giełdowych - 

substytucyjność czy komplementarność leasingu operacyjnego i kredytu [w:] Kuciński A. (red.), Finanse i 

rynki finansowe - wybrane problemy, Studia i Prace Instytutu Ekonomicznego Nr 2, Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wlkp, s. 11-29. 

W artykułach [2.9], [2.5] oraz [2.50] badałam problematykę leasingu. W artykule [2.9] do 

przeprowadzenia meta-analizy wykorzystano dane z oszacowań 254 modeli ekonometrycznych. 

Wyniki wskazują, że rok publikacji, okres jakiego dotyczą dane i wielkość próby istotnie wpływają na 

wyniki badań dotyczących zależności między zadłużeniem przedsiębiorstwa a finansowaniem 

leasingiem, jak i dla istotności rentowności i wielkości przedsiębiorstwa jako determinant 

finansowania się leasingiem. Dla istotności wskaźnika płynności jest istotne, czy badanie 

przeprowadzono dla spółek giełdowych [2.9].  

Badania empiryczne determinant finansowania inwestycji w środki trwałe leasingiem finansowym 

i operacyjnym wykazały substytucyjność długoterminowego kredytu bankowego i leasingu 

finansowego [2.5], [2.50] oraz substytucyjność leasingu operacyjnego i krótkoterminowego kredytu 

bankowego [2.5]. Wykazano, że przedsiębiorstwa płacące wyższe podatki mają większą skłonność do 

finansowania się leasingiem operacyjnym ze względu na możliwość obniżenia podstawy 

opodatkowania o opłatę wstępną i raty leasingowe. Średnie i duże przedsiębiorstwa częściej korzystają 

z leasingu finansowego niż małe firmy. Przedsiębiorstwa o większych zdolnościach do 

samofinansowania mają wyższą skłonność do finansowania się leasingiem finansowym, ale 

wykorzystują go w mniejszym zakresie niż firmy niezdolne do generowania nadwyżki finansowej. 

Stanowi to przyczynek do rozszerzenia teorii hierarchii źródeł finansowania. Bardziej zadłużone 

przedsiębiorstwa z większym prawdopodobieństwem finansują się leasingiem operacyjnym. 

                                                           
9 Zastosowano punktację ministerialną czasopism obowiązującą w parametryzacji za lata 2013-2016 
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4.2. Sprawozdawczość finansowa, ujawnienia informacji 

W ramach obszaru badań dotyczącego sprawozdawczości finansowej i ujawnień informacji 

ogólnie i o nakładach na działalność badawczo-rozwojową, najważniejsze są następujące publikacje: 

[2.13] Białek-Jaworska A., Drązikowska K., 2015, Polityka rachunkowości spółek notowanych na NewConnect, 

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Vol. 390, s. 55-63. (lista B, 10 pkt.) 

[2.14] Białek-Jaworska A., Tusan R., 2014, The impact of accounting development on business sector growth in 

Slovakia. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol. 78(134), s. 39-65 (lista B, 8 pkt., obecnie 15 pkt.). 

[2.23] Włodarczyk A., Białek Jaworska A., 2018, Determinanty zastrzeżeń w opinii biegłego rewidenta z 

badania sprawozdania finansowego, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Vol. 5, No. 338, s. 

157-187 (14 pkt, lista B) 

[2.1] Białek-Jaworska A., 2016, Book-tax conformity in Polish private companies, Zeszyty Teoretyczne 

Rachunkowości, Vol. 90(146), s. 65-86 (15 pkt, lista B) 

[2.26] Białek-Jaworska A., 2017, Private SME accounting in Poland. Does bank lending influence their 

accounting and financial reporting practice?, Journal of Accounting and Management Information 

Systems, Vol. 16 No 2, s. 229-267 (5 pkt. MNiSW) 

[2.29] Białek-Jaworska A., 2017, Determinants of information disclosure by companies listed on the Warsaw 

Stock Exchange in Poland, Global Business and Economics Review, Vol. 19 No. 2, s. 157-175. (5 pkt. 

MNiSW) 

[2.30] Białek-Jaworska A., Matusiewicz A., 2015, Determinants of the level of information disclosure in 

financial statements prepared in accordance with IFRS, Journal of Accounting and Management 

Information Systems, Vol. 14 No. 3, s. 453-482 

[2.27] Białek-Jaworska A., 2016, A scientist in the board effect on recognition of R&D outcomes in private 

firms' reports, Journal of Accounting and Management Information Systems, Vol. 15 No. 4, s. 683-709 (5 

pkt. MNiSW) 

[2.34] Białek-Jaworska A., Grabińska B., 2017, Under-reporting of corporate R&D expenditure in Poland – 

consequences for verifying possible crowding-out effect of private investment by public subsidies. 

Evidence from Polish pharmaceutical sector, Proceedings of the 12th International Conference 

Accounting and Management Information Systems 2017, pp. 478-498 

[2.35] Białek-Jaworska A., Trzpioła K., 2017, Chapter 9. Missing R&D outcomes. The case of Poland, p. 147-

175 [in:] Ricardo Luiz Sichel (org.) Intellectual property rights and management accountability: a new 

perspective, Gramma: Rio de Janeiro, pp. 199 

Badania w tym obszarze rozwinęłam dzięki kierowaniu zespołem w ramach konsorcjum 

badawczego FASTER koordynowanego przez Athens University of Economics (zał 2, poz. 5.2 A1). 

Projekt miał głównie na celu zidentyfikowanie czynników kluczowych dla efektywnego kształcenia 

kadry międzynarodowej w obszarze rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacji 

celu służyło badanie ankietowe pracodawców, studentów, wykładowców i przedsiębiorców oraz 

wywiady pogłębione, które wykorzystano do budowy platformy e-learningowej do nauczania 

rachunkowości w praktyce (zał. 4 poz. [2.44], [2.42]10).  

Wynik przeprowadzonych przez nas badań był zaskakujący - okazało się, że w przypadku 

nauczania ważniejsze od standardów rachunkowości jest prawo podatkowe (zał. 4 poz. [2.28], [2.15]) i 

wcześniejsze doświadczenie praktyczne (zał. 4 poz. [2.43], [2.17]). Wynik ten sprawił, że moje 

zainteresowania naukowe rozszerzyły się o kolejny obszar – wpływ prawa podatkowego na politykę 

rachunkowości mikro i małych przedsiębiorstw ([2.1], [2.26]). Z jednej strony zainteresowałam się 

podejściem procesowym w nauczaniu rachunkowości, które ma stymulować studentów do pełnienia 

roli przyszłego mikro-przedsiębiorcy (zał. 4 poz. [2.28], [2.15]), a z drugiej strony wpływem 

rachunkowości na rozwój przedsiębiorstw ([2.14]). 

W artykule [2.13] porównywałam skutki wyceny bilansowej między przedsiębiorstwami 

stosującymi polską ustawę o rachunkowości, zagraniczne standardy rachunkowości i MSSF. 

Rozważałam  wpływ wyceny na wynik finansowych i kapitał własny.  

                                                           
10 Numeracja pozycji wg Załącznika 4 (Wykaz opublikowanych prac naukowych) 

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/854045
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/854045
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/854045
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/816148
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W artykule [2.23] wraz z moją studentką zidentyfikowałyśmy determinanty otrzymania opinii innej 

niż bez zastrzeżeń przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie z badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z  MSSF. Badanie 

empiryczne roli opinii audytora w ochronie interesów dostawców kapitału przeprowadzono 

z wykorzystaniem logitowego modelu panelowego na zbilansowanej próbie obejmującej 980 

obserwacji 245 spółek za lata 2010–2013. Wyniki wykazały, że istotny wpływ na opinię inną niż bez 

zastrzeżeń mają: płynność, zadłużenie, nadzór korporacyjny, rentowność, wielkość przedsiębiorstwa 

oraz ryzyko bankructwa przedsiębiorstwa. Wyższy udział znaczących akcjonariuszy w kapitale 

akcyjnym zmniejsza prawdopodobieństwo otrzymania przez przedsiębiorstwo opinii biegłego 

rewidenta innej niż bez zastrzeżeń. Uzyskany wynik można uznać za oryginalny wkład 

do dotychczasowej literatury. Badanie nie potwierdziło istotnej zależności między jakością 

świadczonych usług audytorskich (przybliżanych renomą i wielkością spółki audytorskiej 

przynależnej do „Wielkiej 4”) a prawdopodobieństwem otrzymania opinii z badania sprawozdania 

finansowego innej niż bez zastrzeżeń. 

W artykułach [2.1] i [2.26] analizowałam zależność między finansowaniem długiem a zgodnością 

wyniku finansowego i dochodu podatkowego oraz polityką rachunkowości przedsiębiorstw 

prywatnych. Natomiast w publikacjach [2.38] i [2.39] poszukiwałam współzależności między 

wskaźnikiem ujawnień informacji a strukturą kapitału spółek notowanych na giełdzie papierów 

wartościowych. W pierwszej z nich - [2.30] - wykorzystałam wskaźnik ujawnień informacji w 

sprawozdaniach sporządzonych zgodnie z MSSF Polish Corporate Disclosure Index (PCDI), 

opracowany przez zespół pod kierunkiem prof. Świderskiej i prof. Gruszczyńskiego (Świderska, 

2010), a w drugiej - [2.29] - skonstruowany przeze mnie wskaźnik ujawnień informacji na podstawie 

adaptacji metodologii zaproponowanej przez Hope (2003a, b). Artykuł [2.30] powstał pod kierunkiem 

prof. Katherine Schipper z DUKE University. Wskaźnik ujawnień PCDI został w nim 

zdekomponowany na 4 odrębne wskaźniki: ujawnień informacji obligatoryjnych, dobrowolnych, w 

sprawozdaniu zarządu oraz dotyczących Odpowiedzialności Społecznej (CSR). Dzięki 

prekursorskiemu podejściu do analizy determinant ujawnień informacji w zakresie CSR zyskał 

najwięcej cytowań spośród moich publikacji i wniósł istotny wkład w rozwój wiedzy na temat 

determinant ujawnień informacji.  

W publikacjach [2.27], [2.34] i [2.35] zajmowałam się problemem nieujawniania nakładów 

przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową. Podjęłam się tego zagadnienia w ramach 

projektu [poz. 5.2A pkt. 2] i współpracy z Digital Economy Lab. Problem ten dotyczy polityki 

rachunkowości w zakresie wyboru między aktywowaniem nakładów na B+R w bilansie a 

ujmowaniem ich bezpośrednio w kosztach. Takie rozwiązanie umożliwia zarówno prawo bilansowe, 

jak i prawo podatkowe w Polsce. Problem ten nie był wcześniej analizowany w Polsce. Dlatego też 

podjęcie tego tematu stanowi przyczynek do rozwoju wiedzy w zakresie ujawnień informacji o 

nakładach na B+R w sprawozdawczości finansowej w powiązaniu z finansami i innowacyjnością 

przedsiębiorstw. Z jednej strony aktywowanie w bilansie nakładów na B+R umożliwia zarządowi 

komunikowanie sukcesu projektu i jego przyszłych korzyści (Oswald & Zarowin, 2007), jednak z 

drugiej strony – w przypadku niepowodzenia prowadzi do strat w wyniku ujęcia odpisów z tytułu 

utraty wartości. W artykule [2.27] rozważałam, czy decyzja o aktywowaniu kosztów B+R w bilansie 

zależy od udziału naukowców w zarządzie lub radzie nadzorczej. W artykule [2.34] analizowałam 

skutki takiego wyboru dla oceny występowania efektu wypychania (crowding-out effect) nakładów 

prywatnych na B+R przez dotacje publiczne, kiedy przedsiębiorstwa nie ujawniają nakładów na B+R 

w sprawozdaniu finansowym. Natomiast w [2.35] porównywałam posiadanie patentów z ujawnianiem 

efektów nakładów na B+R w bilansie (prace rozwojowe). Ponieważ polskie prawo podatkowe i prawo 

bilansowe pozwalają na natychmiastowe ujęcie nakładów na B+R w kosztach (bez obowiązkowych 

oddzielnych ujawnień), zbadałam, czy brakujące informacje o nakładach na B+R w sprawozdaniach 
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finansowych wskazują na brak wyników tej działalności gotowych do komercjalizacji. Wyniki moich 

badań mogą przyczynić się do wyjaśnienia powodów niskich nakładów przedsiębiorstw na B+R.  

 

4.3. Przedsiębiorczość akademicka i działalność badawczo-rozwojowa  

Badania w trzecim wątku badawczym na temat przedsiębiorczości akademickiej i działalności 

badawczo-rozwojowej koncentrują się na roli naukowca w rozpoznaniu potencjału dochodowego z 

komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych. Były one prowadzone w ramach projektów w 

DELab [zał. 2 poz. 5.2B pkt. 6 i 7]. W ramach tego obszaru badań opublikowałam następujące prace: 

[2.33] Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R., 2014, Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w 

branży biotechnologicznej, DELab Uniwersytet Warszawski, Warszawa. 

[2.36] Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R., 2015, Start ups and spin offs in biotechnology sector in Poland: 

business models analysis [in:] Cagica Carvalho L. (red.), Internationalization of Entrepreneurial 

Innovation in the Global Economy. IGI Global, Portugal, s. 192-219. 

[2.40] Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R.,2014, Biotech spin-offs in Poland: Establishment strategies and the 

impact of Technology and Science Parks on growth opportunities [in:] Demetris Vrontis, Yaakov Weber, 

Evangelos Tsoukatos (ed.), The Future of Entrepreneurship, Conference Readings, Book of Proceedings. 

[2.19] Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R., Pugacewicz A., 2016, Determinants of Business Model Maturity, 

Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Vol. 1, s. 7-23 (lista B, 9 pkt.) 

[2.20] Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R., Pugacewicz A., 2015, Czy komercjalizacja wyników badań 

naukowych wpływa na dojrzałość modelu biznesowego? Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. XVI No. 

11 część II, s. 91-108. (lista B, 14 pkt.) 

[2.37] Białek-Jaworska A., Ziembiński M., Zięba D., 2016, The role of academic entrepreneurship in the 

commercialization of R&D outcomes in Poland, [in:] Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos 

Tsoukatos (ed.), 9th EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, Conference Readings, 

Book of Proceedings. (indeksowane w WoS, 15 pkt.) 

W pracach [2.33], [2.36] i [2.40] analizowałam wraz ze współautorką determinanty i otoczenie 

instytucjonalne rozwoju spółek komercjalizujących wyniki badań, powstałe lub zapoczątkowane na 

uczelniach. Realizacja projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [poz. 9.5 

pkt. 3] skierowała moje zainteresowania na spółki biotechnologiczne i wyzwania związane z 

komercjalizacją wyników badań oraz współpracą nauki z biznesem. Ukierunkowanie młodych spółek 

na wejście na rynek globalny skłoniło mnie i współautorkę do analizy propozycji wartości dla klienta 

oferowanej przez spółki na początku cyklu życia. Wymagała ona pogłębionej analizy modeli 

biznesowych z uwzględnieniem źródeł finansowania oraz kluczowych czynników sukcesu w realizacji 

strategii umiędzynarodowienia ([2.33], [2.36], [2.40]).W artykule  [2.40] analizowałyśmy rolę parków 

naukowych i technologicznych we wspieraniu możliwości wzrostu spółek komercjalizujących wyniki 

badań.  

Przeprowadzone studia literatury i analizy studiów przypadku modeli biznesowych 

biotechnologicznych spółek typu start-up i spin-off zainspirowały mnie i współautorkę do 

przeprowadzenia badań ankietowych dojrzałości modeli biznesowych. Zaproponowałyśmy 

metodologię badania dojrzałości modelu biznesowego, w oparciu o którą możliwe było stworzenie 

wskaźnika pomiaru dojrzałości modeli biznesowych [2.19]. Wyniki aplikacji w praktyce 

zaproponowanej metodologii wykorzystałyśmy w artykule [2.20] do porównania determinant 

dojrzałości modelu biznesowego między przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność B+R i tymi 

niezaangażowanymi w działalność innowacyjną opartą na B+R. Publikacje [2.33], [2.36], [2.40], 

[2.19] i [2.20] posiadają walory aplikacyjne, mogą być przydatne dla przedsiębiorstw, ich wyniki i 

zaproponowane narzędzie pomiaru dojrzałości modelu biznesowego mogą przyczynić się do rozwoju 

już istniejących przedsiębiorstw. Z drugiej strony, wyniki badań stanowią przyczynek do rozwoju 
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teorii internacjonalizacji, teorii zasobowej przedsiębiorstwa i rozszerzają wiedzę w zakresie 

determinant innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.  

W publikacji [2.37] rozważałam jak źródła finansowania: wewnętrzne (cash flow, rezerwa 

płynności) i otrzymane dotacje wpływają na nakłady na B+R aktywowane w bilansie (prace 

rozwojowe). Wśród determinant decyzji w tym zakresie uwzględniłam udział naukowca w zarządzie 

lub radzie nadzorczej i ich wpływ na wielkość nakładów na działalność B+R. Szeroka próba stworzyła 

możliwość rozszerzenia wcześniej prowadzonych badań jakościowych przedsiębiorczości 

akademickiej związanej z komercjalizacją wyników badań w branży biotechnologicznej. Zgodnie z 

moją wiedzą było to pierwsze takie badanie polskich przedsiębiorstw prywatnych, nienotowanych na 

giełdzie papierów wartościowych. Artykuł ten spotkał się z zainteresowaniem i został wyróżniony 

podczas konferencji EuroMed nagrodą Highly Commended Paper Award (por. pkt. 4.5 poz. 3).  

 

4.4. Koszty kształcenia w szkolnictwie wyższym 

Zajęłam się kosztami kształcenia w szkolnictwie wyższym w związku z moim zaangażowaniem w 

projekt systemowy realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych (zał. 2 poz. 5.2 sekcja A pkt. 5).  

[2.48] Białek-Jaworska A., Żukowski M., 2017, Prawne uwarunkowania kształtowania kosztów kształcenia i ich 

finansowania w szkołach wyższych, (s. 75-113), [w:] Urszula Sztanderska, Gabriela Grotkowska (red. 

naukowa), Koszty kształcenia wyższego, Warszawa.  

[2.47] Białek-Jaworska A., 2017, Koszty działalności dydaktycznej szkół wyższych i źródła ich finansowania w 

świetle danych zastanych, s. 114-190, [w:] Sztanderska U., Grotkowska G. (red.), Koszty kształcenia 

wyższego, Warszawa. 

[2.22] Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R., 2014, Krytyczna analiza kalkulacji kosztów kształcenia w szkołach 

wyższych w Polsce, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Vol. 343, s. 52-68 (lista B, 10 pkt.) 

[2.18] Białek-Jaworska A., 2016, Zróżnicowanie kosztów kształcenia w szkołach wyższych a ich finansowanie, 

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Vol. 442, s. 61-74 (lista B, 10 pkt.) 

[2.21] Białek-Jaworska A., 2015, Determinanty kosztów kształcenia w szkołach wyższych, Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego (UE) we Wrocławiu, Vol. 398, s. 62-72. (lista B, 10 pkt.) 

Jednym z celów projektu IBE było opracowanie metodologii badania nakładów na kształcenie wyższe 

ponoszonych przez uczelnie, zarówno prywatne, jak i publiczne, w celu dostarczenia usług 

edukacyjnych. Jego realizacja wymagała przeanalizowania aspektów prawnych uwarunkowań 

kosztów kształcenia w szkolnictwie wyższym ([2.48]) oraz danych zastanych GUS dotyczących 

przychodów i kosztów z działalności dydaktycznej szkół wyższych ([2.47] i [2.48]). Na podstawie 

pogłębionych wywiadów rozpoznałam problemy ewidencyjne kosztów szkół wyższych i 

przeanalizowałam skutki zmian regulacji prawnych ([2.22]) oraz zaproponowałam metodologię 

analizy wskaźnikowej pokrycia kosztów kształcenia ze źródeł ich finansowania ([2.18]). W artykule 

[2.18] przeprowadziłam też analizę wskaźnikową kosztów kształcenia w szkołach wyższych, 

zidentyfikowałam lukę między kosztami kształcenia a przychodami z działalności dydaktycznej oraz 

wpływami z dotacji. Porównałam ponoszone przez uczelnie koszty ze źródłami ich finansowania w 

podziale wg formy własności szkół wyższych (publiczne i niepubliczne), ich rodzaju i związanego z 

tym profilu kształcenia, wielkości (liczby studentów) i koncentracji na kształceniu na studiach 

niestacjonarnych lub stacjonarnych. Potwierdziłam znaczenie wpływów z odpłatnej edukacji i 

oszczędności kosztów dzięki elastycznym formom zatrudnienia. Wreszcie przeanalizowałam 

determinanty jednostkowego kosztu kształcenia ([2.21]). Walorem aplikacyjnym są zaproponowane 

rekomendacje w zakresie ewidencji kosztów szkół wyższych. Zastosowanie nowatorskiego podejścia 

do analizy danych zastanych GUS w zakresie finansów szkół wyższych stanowi wartość dodaną w 

obszarze metodycznym. 
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 5. Dorobek naukowy w ujęciu liczbowym    

5.1. Aktywność konferencyjna  

Od uzyskania stopnia naukowego doktora wygłosiłam referaty na 35 konferencjach i kongresach, 

w tym 12 zagranicznych. Łącznie 29 wystąpień było w języku angielskim.  

W trakcie kilku międzynarodowych konferencji aktywnie uczestniczyłam w procesie recenzji 

artykułów i przewodniczyłam sesjom tematycznym, a także pełniłam rolę dyskutanta. Udział w 

konferencjach naukowych traktuję jako ważny element rozwoju zawodowego oraz popularyzacji 

prowadzonych badań. Wystąpienia konferencyjne traktuję jako możliwość zbierania wartościowych 

opinii odnośnie prezentowanego tekstu od recenzentów oraz możliwość nawiązania kontaktów 

międzynarodowych. Z tego powodu na części konferencji tematy wystąpień są zbliżone – w 

szczególności, gdy prowadzone prace badawcze są w toku. Ponadto, prezentowałam wyniki moich 

badań na 2 seminariach naukowych w NBP (Narodowym Banku Polski) oraz na 2 DELab Talks.  

Staram się łączyć mój udział w konferencjach zagranicznych z przewodniczeniem naukowym 

sesjom panelowym lub udziałem w dodatkowych warsztatach. Organizatorzy konferencji zaprosili 

mnie do poprowadzenia 6 sesji, w tym 4 na konferencjach zagranicą. 

A. Konferencje zagraniczne  

Wystąpienie z referatem (19 wystąpień na 12 konferencjach) 

1. Konferencja: 13th World Congress of Accounting Educators and Researchers (WCAER), Sydney, 

7-9 listopada 2018 

Referat: Nonfinancial corporate providing loans outside the business group 

Współautor: Robert Faff, Damian Zięba 

2. Konferencja: 13th edition of the International Conference Accounting and Management Information 

Systems AMIS 2018, Faculty of Accounting and Management Information Systems  of the 

Bucharest University of Economic Studies, Romania, 13-14 czerwca 2018 

Referat: The redistribution effect with the use of loans provided to other firms 

Współautor: Robert Faff 

3. Konferencja: 3rd scientific conference Central European Conference in Finance and Economics 

(CEFE 2018), TUKE, Herlany, Slovakia, 4-6 września 2018 

Referat: The role of cash holdings in lending activity of private non-financial firms in Poland 

Współautor: Robert Faff 

4. Konferencja: 12th AMIS Accounting and Management Information Systems, Bucharest University 

of Economic Studies, Bucharest, Romania, 7-8 czerwca 2017 

  Referat: Under-reporting of corporate R&D expenditures in Poland – consequences for 

verifying possible crowding-out effect of private investment by public subsidies. Evidence from 

Polish pharmaceutical sector; Współautor: Grabińska Barbara 

  Referat: Determinants of Corporate R&D Activity in Poland: Does the participation of scientists 

on the board matter? Współautor: Grabińska Barbara  

  Referat: Private SME accounting in Poland. Does bank lending influence their accounting and 

financial reporting practice? 
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5.  Konferencja: 40th Annual Congress of the European Accounting Association, Valencia, Spain, 10-

12 maja 2017 

Referat: Private Corporate Reporting in Poland and the Bank Lending Impact on the Book-Tax 

Conformity; Współautor: Ziembiński Michał 

6.  Konferencja: World Finance Conference, St Johns University, New York, 29-31 lipca 2016 

Referat: Corporate Bonds or Bank Loans? The Choice of Funding Sources and Information 

Disclosure of Polish Listed Companies; Współautor: Krawczyk Tomasz 

7.  Konferencja: 11th AMIS Accounting and Management Information Systems, Bucharest University 

of Economic Studies, Bucharest, Romania, 8-9 czerwca 2016 

   Referat: Missing R&D. The case of Poland, Współautor: Trzpioła Katarzyna 

   Referat: What Motives Polish Non-Financial Listed Companies to Hold Cash and Lend Loans 

to Other Firms? 

   Referat: Private Corporate Reporting in Poland and the Bank Lending Impact on the Accounting 

Practices and Book-Tax Conformity; Współautor: Ziembiński Michał 

8.  Konferencja: 8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, EuroMed Academy of 

Business, Verona, Italy, 17-19 września 2015 

   Referat: Does Commercialisation Of R&D Influence Business Model Maturity?; Współautor: 

Gabryelczyk Renata 

   Referat: Biotech Spin-Off‘ Business Models For The "Go Global" Strategy; Współautor: 

Gabryelczyk Renata 

9.  Konferencja: 10th Accounting and Management Information Systems Conference, The Bucharest 

University of Economic Studies, Bucharest, Romania, 10-11 czerwca 2015 

Referat: Determinants of the level of information disclosure in financial statements prepared in 

accordance with international financial reporting standards, Współautor: Matusiewicz Anna  

10. Konferencja: 38th European Accounting Association Annual Congress 2015, 28-30 kwietnia 2015, 

SEEC, Glasgow, Scotland, UK  

Referat: Determinants of the Level of Information Disclosure in Financial Statements Prepared 

in accordance with International Financial Reporting Standards; Współautor: Matusiewicz 

Anna;  

11. Konferencja: 7th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, EuroMed Academy 

of Business, Kristiansand, Norway, 17-19 września 2014 

   Referat: Biotech spin-offs in Poland: Establishment strategies and the impact of Technology and 

Science Parks on growth opportunities; Współautor: Gabryelczyk Renata  

   Referat: Factors influencing the extent of disclosures in financial statements prepared in 

accordance with International Financial Reporting Standards; Współautor: Matusiewicz Anna 

12. Konferencja: 6th EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, EuroMed Academy 

of Business, Estoril, Cascais, Portugal,  23-24 września 2013 

   Referat: Online laboratory for learning accounting in practice – an idea and implementation; 

Współautor: Gabryelczyk Renata 

   Referat: Difference in valuation as at the balance sheet date used by the NewConnect listed 

companies; Współautor: Yaneva Dafina, Drązikowska Katarzyna 
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Przewodniczenie sesji panelowej (4) 

1.  Entrepreneurship and Innovation, 9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business - 

Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems, 2016, EuroMed Academy of Business, 

DELab UW, Warsaw, 14-16 września 2016 - organizator i przewodniczący sesji tematycznej 

Academic Entrepreneurship: 

2.  8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 2015, EuroMed Academy of 

Business, Verona, Italy, 17-19 września 2015, SMEs in an Era of Globalization 

3.  8th European Accounting Association Annual Congress, 2015, European Accounting Association, 

Glasgow, Scotland, UK, 28-30 kwietnia 2015, sesja panelowa z dyskutantami "Financial 

Reporting” 

4. 7th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 2014, EuroMed Academy of 

Business, Kristiansand, Norway, 17-19 września 2014, sesja: “Economics and Finance” 

 

Recenzowanie referatów zgłoszonych na konferencję (22 recenzje na 5 konferencjach) 

    9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business “Innovation, Entrepreneurship 

and Digital Ecosystems”, 2016, EuroMed Academy of Business, DELab UW, Warszawa, 14-

16 września 2016 – recenzje 5 artykułów 

    10th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business “Global and national business 

theories and practice: bridging the past with the future”, 2017, EuroMed Academy of 

Business, recenzent dla Co-Chair: prof. Nassr Saleh Mohamad AHMAD Al-Jabel Al-Garbi 

University, Libia – recenzje 3 artykułów 

     INFINITI Conference on International Finance Conference on International Finance 2016,  

Trinity College Dublin, Irlandia, 13-14 czerwca 2016 – recenzje 6 artykułów 

    INFINITI Conference on International Finance 2018,  A Trinity College Dublin, Monash 

University & Poznań University of Economics and Business Event, 11-12 czerwca 2018 – 

recenzje 6 artykułów 

     IFRS: Global rules & local use - the 6th International Scientific Conference, Anglo-American 

University, Praga, Czechy, 11-12 października 2018  – recenzje 2 artykułów 

 

B. Międzynarodowe konferencje w Polsce (8) 

Wystąpienia z referatem (8 wystąpień na 8 konferencjach) 

1.   Konferencja: 3rd International Research Symposium Global Challenges of Management Control and 

Reporting, Polanica Zdrój, Wrocław University of Economics, 16-17 października 2018 

Referat: Corporate Expenditures on R&D 

Współautor: Marek Żukowski 

2.   Konferencja: SSEM EuroConference 2018: Emerging Market Economies, Uniwersytet Łódzki, 

Łódź , 7-8 czerwca 2018 
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Referat: The redistribution effect with the use of loans provided to other firms 

Współautor: Robert Faff, Damian Zięba 

3.   Konferencja: 1st RCEA Warsaw Money-Macro-Finance Conference, The Rimini Centre for 

Economic Analysis – Poland i Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, 

Warszawa, 25-26 maja 2018  

Referat: The redistribution effect with the use of loans provided to other firms  

Współautor: Robert Faff, Damian Zięba 

4.   Konferencja: Forum in Accounting, Business & Economics for Young Researchers & Academic 

Staff FABE 2017, Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, Łódź , 6-7 kwietnia 2017  

Referat: Do Polish non-financial listed companies hold cash to lend money to other firms? 

5.   Konferencja: International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions. Theory 

meets practice ICAFFI 2016, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 19-21 października 

2016 

Referat: Do Polish non-financial listed companies hold cash to lend money to other firms? 

6.  Konferencja: Research Symposium Global Challenges of Management Control and Reporting, 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz, 18 października 2016 

Referat: Regulation Analysis of Higher Education Costs in Poland 

7.   Konferencja: 9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business - Innovation, 

Entrepreneurship and Digital Ecosystems, EuroMed Academy of Business, DELab UW, 

Warszawa, 14-16 września 2016 

Referat: Regulation Analysis of Higher Education Costs in Poland 

8.   Konferencja: 9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business - Innovation, 

Entrepreneurship and Digital Ecosystems, EuroMed Academy of Business, DELab UW, 

Warszawa, 14-16 września 2016 

Referat: The Role of Academic Entrepreneurship in The Commercialization of R&D Outcomes in 

Poland 

Współautor: Ziembiński Michał, Zięba Damian 

C. Konferencje i seminaria krajowe (15+2+3) 

C1. Wystąpienia z referatem (15 wystąpień na 15 konferencjach) 

1.    Konferencja: IV Wroclaw Conference in Finance WROFIN, Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu, 26-27 września 2018 

Referat: Conceptual framework for lending money outside business groups. Evidence from 

Poland and Portugal  

Współautor: Dominika Gadowska dos-Santos, Robert Faff 

2.    Konferencja: XI konferencja naukowa w cyklu Nadzór Korporacyjny: Instytucje, Standardy, 

Raporty; Organizatorzy: Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny, UŁ; Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania, UŁ Instytut Finansów 

Korporacji i Inwestycji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH, Łódź 7-8 maja 2018 

Referat: Udzielanie pożyczek w świetle hipotezy tunelowania 

Współautor: Krzysztof Opolski 
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3.    Konferencja: Świadomość i edukacja ekonomiczna - pomiar i znaczenie, Wydział Nauk 

Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 9 grudnia 2016 

Referat: Zaniżanie wydatków na B+R  przedsiębiorstw w Polsce - konsekwencje dla 

weryfikacji efektu wypychania nakładów prywatnych przez środki publiczne (dotacje). 

Analiza na podstawie sektora farmaceutycznego Współautor: Grabińska Barbara 

4.   Konferencja: XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość a Controlling - 

Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami, Karpacz, Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu, 17-19 października 2016 

Referat: Zróżnicowanie kosztów kształcenia w szkołach wyższych a ich finansowanie 

5.    Konferencja: Finansjalizacja - wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, International Scientific 

Conference Financialization – impact on the economy and society, Wyższa Szkoła 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Rzeszów, 4-5 

grudnia 2015 

Referat: Źródła pochodzenia oszczędności przedsiębiorstw w dobie finansjalizacji 

6.    Konferencja: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przedsiębiorczość w XXI wieku – 

oblicza i perspektywy, WZ UW - Centrum Przedsiębiorczości, Warszawa, 26-27 listopada 

2015 

Referat: Determinanty dojrzałości modelu biznesowego 

Współautor: Gabryelczyk Renata, Pugacewicz Agnieszka 

7.  Konferencja: Rachunkowość a Controlling Zarządzanie kosztami i dokonaniami, Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz, 12-14 października 2015 

Referat: Determinanty Kosztów Kształcenia w Szkołach Wyższych 

8.   Konferencja: Przyszłość Finansów, Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 

Uniwersytet Łódzki, 6-7 października 2015 

Referat: Analiza kosztów kształcenia w szkołach wyższych i źródeł ich finansowania 

9.  Konferencja: WROFIN Wrocław Conference in Finance, Contemporary Trends and 

Challenges, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 22-24 września 2015 

Referat: Corporate Bonds or Bank Loans? The Choice of Funding Sources and Information 

Disclosure of Polish Listed Companies, Współautor: Krawczyk Tomasz 

10.  Konferencja: Rachunkowość a Controlling, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 14-15 

października 2014 

Referat: Krytyczna analiza kalkulacji kosztów kształcenia w szkołach wyższych w Polsce 

Współautor: Gabryelczyk Renata 

11.  Konferencja: Polityka rachunkowości a jakość sprawozdania finansowego. Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział 

Okręgowy w Lublinie, 2 grudnia 2011  

Referat: Analiza możliwości wykrycia stosowania narzędzi agresywnej księgowości 

Współautor: Sylwestrzak Marek 

12.  Konferencja: XVIII Konferencja Wydziałowa WNE UW, WNE UW, Cedzyna k/Kielc, 26-28 

września 2008  

Referat: Rola wyceny nieruchomości inwestycyjnej w restrukturyzacji sytuacji finansowej 

spółki kapitałowej 
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13.  Konferencja: Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, Politechnika Radomska Wydział 

Ekonomiczny, 30 czerwca – 1 lipca 2008  

Referat: Dlaczego system podatkowy wpływa na wzrost gospodarczy? 

14.  Konferencja: Logistyka – szansą rozwoju miasta i regionu piotrkowskiego, Filia Uniwersytetu 

Świętokrzyskiego w Piotrkowie Trybunalskim, Sulejów, 7-8 maja 2008  

Referat: Rola rachunku kosztów w zarządzaniu centrami logistycznymi 

15. Konferencja: Zarządzanie rozwojem organizacji - Zarządzanie przedsiębiorstwem w 

warunkach rozwoju wysokich technologii, Politechnika Łódzka, Smardzewice, 28-30 maja 

2008  

Referat: Zarządzanie kosztami projektów innowacyjnych 

C2. Udział w ważnych seminariach naukowych (3) 

1.  Referat: Determinanty oszczędności przedsiębiorstw i ich wpływ na sytuację 

makroekonomiczną Polski w latach 1995-2012, Instytut Ekonomiczny NBP, wrzesień 2014 

(współautorzy: Natalia Nehrebecka, Michał Brzozowski) 

2.  Referat: Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania polskich przedsiębiorstw w 

latach 1995-2011, Instytut Ekonomiczny NBP, wrzesień 2013 (współautorka: Natalia 

Nehrebecka) 

3.  Referat: Koszty kształcenia w szkolnictwie wyższym, Seminarium podsumowujące 

realizację projektu, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, listopad 2015 

C3. Przewodniczenie sesji panelowej (3) 

1.   IV Wroclaw Conference in Finance WROFIN, Wrocław University of Economics, Wrocław 26-

27 września 2018 

2.  II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przedsiębiorczość w XXI wieku – oblicza i 

perspektywy, 2015, WZ UW - Centrum Przedsiębiorczości, Warszawa, 26-27 listopada 

2015, współprzewodniczący (razem z dr Renatą Gabryelczyk) sesji Nauka, Biznes, 

Innowacyjność 

3.   "Rachunkowe ujęcie dotacji unijnych – wybrane zagadnienia" w ramach Seminarium 

„Opodatkowanie dotacji unijnych”, Uniwersytet Warszawski, 5 grudnia 2014 

D. Udział w komitetach naukowych i organizacyjnych konferencji naukowych (3) 

1.   Konferencja Naukowa "Innowacyjna Gospodarka. Rola Polityki Ekonomicznej" (Innovative 

Economy. The Role of Economic Policy) realizowana z Narodowym Bankiem Polskim w 

ramach Programu Edukacji Ekonomicznej, planowana na wrzesień 2019 Warszawa - udział w 

radzie naukowej i komitecie organizacyjnym Konferencji 

2.   Konferencja Naukowa "Innowacyjna Gospodarka. Rola Polityki Ekonomicznej" (Innovative 

Economy. The Role of Economic Policy) realizowana z Narodowym Bankiem Polskim w 

ramach Programu Edukacji Ekonomicznej, 13-14 września 2018 Warszawa - udział w radzie 

naukowej i komitecie organizacyjnym Konferencji 

3.   Emerging Scholars Research Paper Development Workshop, 12-19 września 2018 i 24 listopada 

2018, Warszawa - udział w komitecie naukowym i komitecie organizacyjnym warsztatów 
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badawczych z udziałem prof. Roberta Faffa, Queensland University, Brisbane, Australia i dr 

Fernandy Ricotta, University of Calabria, Włochy, https://esrpdw.wne.uw.edu.pl/ 

5.2. Projekty badawcze  

Od czasu uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych brałam udział w 5 projektach 

badawczych i 2 mikrograntach, z czego 1 był finansowany ze środków europejskich, a pozostałe ze 

środków krajowych (MNiSW, NBP i DELab). W dwóch z nich pełniłam funkcję kierownika i 

głównego wykonawcy ([2] i [6]), w jednym – kierownika zespołu ([1]), a w czterech projektach byłam 

wykonawcą ([3], [4], [5] i [7]). We wszystkich projektach prowadziłam badania, chociaż część z nich 

miała również charakter dydaktyczny lub infrastrukturalny. 

 

A. Projekty badawcze (5) 

1. Tytuł: FASTER Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions & grant na 

współpracę międzynarodową z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Źródło finansowania: European Union Lifelong Learning Programme 2007-2013, KA3 - 

ICT, Education and Culture DG, Comenius, ICT and Languages 

Nr: 518894-LLP-1-2011-1-GR-KA3-KA3MP 

Okres realizacji: styczeń 2012 – grudzień 2013 

Koordynator: Athens University of Economics and Business Research Center w Grecji   

Wykonawca: konsorcjum projektowe złożone z 5 Uniwersytetów: z Bułgarii (Sofia University 

"St. Kliment Ohridski"), Grecji (Athens University of Economics), Słowacji (Faculty of 

Economics, Technical University of Kosice), Wielkiej Brytanii (City University, Londyn) i 

Polski (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski) 

Rola: główny wykonawca, kierownik zespołu ze strony WNE UW 

2. Tytuł: Infrastruktura informatyczna do prowadzenia badań nad wpływem systemu 

rachunkowości na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność 

badawczo-rozwojową na przykładzie przedsiębiorczości akademickiej 

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Nr projektu: 267366   Decyzja Ministra nr 6488/IA-LAN/2015 i 6488/IA-LAN/2015.1 

Okres realizacji: 2015 –2017 

Rola: kierownik projektu, główny wykonawca 

3. Tytuł: Determinanty oszczędności przedsiębiorstw i ich wpływ na sytuację 

makroekonomiczną Polski w latach 1995-2012 

Źródło finansowania: Instytut Badań Ekonomicznych NBP 

Projekt konkursowy 

Okres realizacji: 2014 –2015 

Rola: główny wykonawca 

kierownik projektu: dr Natalia Nehrebecka 

4. Tytuł: Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania polskich przedsiębiorstw 

Źródło finansowania: Instytut Badań Ekonomicznych NBP 

Projekt konkursowy 

Okres realizacji: 2013 –2014 

Rola: główny wykonawca 

kierownik projektu: dr Natalia Nehrebecka 
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5. Tytuł: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat 

dotyczących studiowania 

Źródło finansowania: w ramach projektu systemowego Badanie jakości i efektywności 

edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Instytut 

Badań Edukacyjnych 

Okres realizacji: 2014 –2015 

Rola: wykonawca 

Wykonawca: zespół badawczy z WNE UW na rzecz Instytutu Badań Edukacyjnych IBE,  

Kierownik: dr Gabriela Grotkowska 

B. Mikrogranty (2) 

6. Tytuł: Badanie determinant rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w branży 

biotechnologicznej  - mikrogrant przyznany przez Digital Economy Lab UW (DELab UW) 

Źródło finansowania: projekt finansowany w ramach grantu Google dla UW 

konstytuującego DELab UW  

Okres realizacji: 2014 

Rola: kierownik projektu 

7. Tytuł: Badanie dojrzałości kształtowania modeli biznesowych spółek start-up – mikrogrant 

przyznany przez Digital Economy Lab UW (DELab UW) 

Źródło finansowania: projekt finansowany w ramach grantu Google dla UW 

konstytuującego DELab UW 

Okres realizacji: 2014 

Rola: wykonawca 

Kierownik: dr Renata Gabryelczyk 

5.3.  Recenzje wydawnicze  

Pełnię rolę recenzenta w czasopismach naukowych - przygotowałam łącznie 43 recenzje, w tym 3 

recenzje dla czasopisma z listy JCR – Long Range Planning i 4 - czasopism indeksowanych w Scopus. 

Tabela 3. Recenzje wydawnicze  

Nr Tytuł czasopisma Liczba recenzji 

1 Long Range Planning (lista A, 45 pkt., JCR)  3 

2 Managerial Finance (lista B, MNiSW, 10 pkt, Scopus) 3 

3 International Journal of Entrepreneurship and Small Business (Scopus) 1 

4 e-Finanse (lista B, MNiSW, 14 pkt) 4 

5 Journal of Banking and Financial Economics 2 

6 Chinese-USA Business Review 6 

7 Advances in Economics and Business  2 

8 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości (lista B, MNiSW, 14 pkt) 7 

9 Journal of Accounting and Management Information Systems 1 

10 Scientific Papers of Wrocław University of Economics (lista B, MNiSW, 10 pkt) 10 

11 Ekonomia (lista B, MNiSW, 13 pkt) – obecnie CEEJ  2 

12 CEEJ Central European Economic Journal (lista B, MNiSW, 13 pkt) 3 

 Razem 43 
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Ponadto wykonałam recenzje dla cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych 

organizowanych przez EuroMed Academy of Business w obszarze przedsiębiorczości i finansów 

przedsiębiorstw oraz INFINITI w obszarze finansów przedsiębiorstw. 

 

5.4. Pozostała aktywność naukowa 

A. Międzynarodowa współpraca naukowa 

1.  Prof. Robert Faff, University of Queensland, Brisbane, Australia 

2.  Dr Radoslav Tusan, Technical University of Kosice, Słowacja 

3.  Dr. hab. Irena Jindrichovska, AngloAmerican University w Pradze, Czechy 

B. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach 

naukowych (3) 

1. Polskie Towarzystwo Matematyczne – od roku 2018, 

2. International Association for Accounting Education & Research – od roku 2018, 

3. European Accounting Association - od roku 2014. 

C. Rozwój naukowy poprzez warsztaty (5) 

06 2018 IAAER ACCA Central and Eastern European Emerging Accounting Scholars Research 

Workshop, The Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, Romania, 11-

12.06.2018 

05 2018 European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) 1st Workshop on 

Entrepreneurship: Culture and Institutions, Warszawa 

06 2017 IAAER ACCA Central and Eastern European Emerging Accounting Scholars Research 

Workshop, The Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, Romania 

06 2016 IAAER ACCA Early Career Researchers Workshop, The Bucharest University of 

Economic Studies, Bucharest, Romania 

06 2015 IAAER ACCA Emerging Accounting Scholars Paper Development Workshop, The 

Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, Romania 

D. Staże badawcze (1) 

2019 3-miesięczne stypendium im. Bekkera na Queensland University Business School, 

Brisbane, Australia, przyznane w ramach konkursu Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej NAWA, stypendium przyznane w grudniu 2018 r., planowany 

wyjazd: sierpień – październik 2019 r. 

5.5. Otrzymane nagrody i wyróżnienia naukowe (3) 

2017  Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za postęp publikacyjny 
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2016  The Best Paper Award on the International Conference on Accounting, Finance and Financial 

Institutions. Theory Meets Practice ICAFFI 2016, Poznań 19-21.10.2016,  

za artykuł: Białek-Jaworska Anna, 2017, Do Polish non-financial listed companies hold cash to 

lend money to other firms?, Economics and Business Review, Vol. 3(17) No. 4, s. 87-110, (15 

pkt, lista B) 

2016  Conference Highly Commended Paper Award on the 9th Annual Conference of the EuroMed 

Academy of Business - Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems, 2016, Warszawa, 

14-16.09.2016 

za artykuł: Białek-Jaworska Anna, Ziembiński Michał, Zięba Damian, 2016, The role of 

academic entrepreneurship in the commercialization of R&D outcomes in Poland, [in:] 

Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos (ed.), 9th EuroMed Conference of the 

EuroMed Academy of Business, Conference Readings, Book of Proceedings, (15 pkt, 

indeksowane w Web of Science) 

 

6. Zagregowana statystyka dorobku naukowego 

 
Prace mojego autorstwa doczekały się: 

  indeks Hirscha 6 - 123 cytowania według bazy Google Scholar, 

  18 cytowań w bazie Web of Science, w tym 3 cytowania przez publikacje indeksowane w 

Web of Science Core Collection. 

Sumaryczny impact factor publikacji ujętych w JCR: 

  jednoroczny IF: 0,578  

  5-letni IF: 1,235. 

Ponadto: 

  kierowałam 1 grantem krajowym, 1 mikrograntem oraz zespołem w ramach 1 grantu 

międzynarodowego, 

  uwzględniając wyżej wymienione projekty - byłam wykonawcą 6 grantów krajowych i 1 

grantu zagranicznego, 

  wygłosiłam referaty na 35 konferencjach, w tym 12 zagranicznych i 8 konferencjach 

międzynarodowych organizowanych w Polsce, łącznie 29 wystąpień było w języku 

angielskim (2 wystąpienia w j. angielskim były na konferencjach krajowych), 

  zrecenzowałam 43 manuskrypty, w tym 7 manuskryptów dla czasopism notowanych w bazie 

JCR lub Scopus. 

 

Od uzyskania stopnia doktora w 2006 r. opublikowałam łącznie, samodzielnie i we 

współautorstwie, 71 publikacji, w tym 40 artykułów i 3 monografie. Wśród publikacji po doktoracie 

32 to artykuły recenzowane w czasopismach z listy B MNiSW, 2 artykuły w czasopismach z listy A 

MNiSW (z impact factorem), jeden jest indeksowany w Scopusie i 5 artykułów opublikowanych w 

czasopismach międzynarodowych spoza listy MNiSW i Scopus. Nie uwzględniłam w tym zestawieniu 

1 autorskiej monografii, która ukazała się rok po obronie doktoratu (2007), jednak w dużym stopniu 

(nie w pełni) opiera się na osiągnięciach przedstawionych w procesie doktorskim. Publikacje o 

charakterze Working Paper zostały opublikowane przez Instytut Badań Ekonomicznych NBP, DELab 

i Wydział Nauk Ekonomicznych. Tabela 4 prezentuje ilościowe zestawienie publikacji po uzyskaniu 

stopnia doktora. 
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Tabela 4. Zestawienie dorobku publikacyjnego po uzyskaniu stopnia doktora* 

Typ publikacji Liczba publikacji w j. ang Liczba punktów1 

Monografie  3  - 65 

Artykuły z listy A MNiSW (JCR) 2  2 30 

Artykuły z listy B MNiSW 32  4 407 

materiały pokonferencyjne indeksowane w WoS  

artykuły indeksowane w w Scopus, poza JCR 

artykuły w czasopismach o zasięgu 

międzynarodowym, spoza list JCR 

8 

1 

5 

 8 

1 

5 

120 

5 

25 

rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych  20  7 87 

Working Papers** 7  2 0 

Razem 71  29 739 

1Liczba punktów obowiązująca w roku publikacji, a od 2013 r. wg punktacji MNiSW z okresu 

parametryzacji 2013-2016 

* Nie uwzględniono w nim monografii będącej pokłosiem pracy doktorskiej 

** Working Papers opublikowane w Materiałach i Studiach NBP (2), DELab (3) i WNE UW(2). 

 

 

7.  Działalność dydaktyczna 

 

Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora 

pomocniczego (3) 

Pełniłam funkcję promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim dra Marka Sylwestrzaka 

pt. „Metody diagnozowania fałszowania sprawozdań finansowych na przykładzie spółek 

amerykańskich w latach 2000-2007”, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego  

Promotor:     prof. dr hab. Krzysztof Opolski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW 

Recenzenci:  prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH 

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 

Uniwersytet Szczeciński 

Obrona: 30.05.2018 

Powołano mnie na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgra Marka 

Żukowskiego pt. "Transfer technologii i wiedzy z nauki do gospodarki. Identyfikacja determinant 

rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce”, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego, promotor dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska. Przewidywany termin 

otwarcia przewodu doktorskiego: do końca 2019 roku. 

Perspektywa promotorstwa pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Sarhad Hamza. 

Studia doktoranckie rozpoczęte w październiku 2018 r., przewidywany termin otwarcia przewodu 

doktorskiego: 2020 r.  

 

Dydaktyka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

Zajęcia dydaktyczne prowadzę na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 

roku 2001 są to przedmioty o charakterze konwersatoryjnym i warsztatowym dla studentów studiów I 
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i II stopnia na kierunkach: Finanse, Inwestycje i Rachunkowość oraz Finanse Publiczne i Podatki. Od 

roku 2017/2018 realizuję zgodnie ze stanowiskiem pensum starszego wykładowcy 360 godzin. 

 Rachunkowość finansowa – konwersatorium 60 godzin, którego celem jest zapoznanie 

Studentów studiów I stopnia z zasadami i ewidencją operacji gospodarczych oraz 

sporządzaniem sprawozdań finansowych, 

 Rachunkowość – konwersatorium 30 godzin, którego celem jest zapoznanie Studentów 

studiów I stopnia z zasadami i ewidencją operacji gospodarczych oraz sporządzaniem 

sprawozdań finansowych, 

 Rachunkowość podatkowa II – konwersatorium 30 godzin, którego celem jest zapoznanie 

Studentów studiów II stopnia z różnicami między wynikiem finansowym a dochodem 

podatkowym o charakterze trwałym i przejściowym oraz zasadami ustalania dochodu 

podatkowego i podstawy opodatkowania wg ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, 

 Rachunkowość podatkowa I – konwersatorium 30 godzin, którego celem jest zapoznanie 

Studentów studiów I stopnia z zasadami ustalania dochodu podatkowego i podstawy 

opodatkowania wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, 

 Rachunkowość podatkowa – konwersatorium 12 godzin dla Studentów studiów 

niestacjonarnych, którego celem jest zapoznanie Studentów z różnicami między wynikiem 

finansowym a dochodem podatkowym o charakterze trwałym i przejściowym oraz zasadami 

ustalania dochodu podatkowego i podstawy opodatkowania wg ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

W poprzednich latach prowadziłam również zajęcia dla studentów studiów II stopnia:  

 Standardy Sprawozdawczości Finansowej – konwersatorium 30 godzin, którego celem jest 

zapoznanie Studentów studiów II stopnia ze standardami sporządzania sprawozdań 

finansowych, w tym rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale 

własnym.   

 Rachunkowość komputerowa z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego Symfonia 

FK i RAKS SQ - konwersatorium 30 godzin (przedmiot wyboru kierunkowego). 

 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – konwersatorium, przedmiot 

wyboru kierunkowego. 

Seminaria dyplomowe i recenzje 

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW prowadzę seminaria dyplomowe, głównie magisterskie. 

Jestem promotorem prac z zakresu: finansów przedsiębiorstw, źródeł finansowania, problemów 

rachunkowości i opodatkowania przedsiębiorstw, działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. 

Od roku 2009 do końca 2018 roku wypromowałam na WNE UW: 

84 prace magisterskie (w tym 2 nagrodzone - jedna w Konkursie Semkowa na najlepszą 

pracę magisterską i jedna wyróżniona w Konkursie Prezesa NBP na najlepszą pracę 

magisterską o tematyce ekonomicznej) oraz  

9 prac licencjackich (w tym jednej nagrodzonej (I miejsce) w konkursie w ramach 

Studenckiej Konferencji na WNE UW w 2018 r.). 

Ponadto, na WNE UW jestem również recenzentem prac. Od roku 2008 do końca 2018 r. 

zrecenzowałam:  

48 prac magisterskich oraz  

23 prace licencjackie. 
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Dydaktyka na studiach podyplomowych 

Od roku 2008 (11 edycji, 12-ta w trakcie) prowadzę zajęcia na Podyplomowych Studiach 

Rachunkowości i Rewizji Finansowej oferowanych przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW oraz 

Wydział Prawa i Administracji UW. Przedmioty: „Rachunkowość” (22 godz.), „Podstawy 

rachunkowości” (26 godz.), „Rachunkowość podatkowa” (15 godz.), „Rachunkowość grup 

kapitałowych” (8 godz.), „Controlling na potrzeby rewizji finansowej” (6 godz.). 

Wypromowałam 120 prac dyplomowych prowadzonych w ramach tych studiów. 

Ponadto prowadziłam zajęcia na innych studiach podyplomowych organizowanych na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych: 

 2017-2018, 2018-2019: Studia Podyplomowe „Innowacyjna Gospodarka. Rola polityki 

ekonomicznej”, 2 edycje, przedmiot: „Działalność badawczo-rozwojowa” (4 godz.). 

 2012-2013: Studia Podyplomowe „Efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw”, 2 

edycje, 3 ścieżki specjalizacyjne, przedmioty: „Elementy rachunkowości zarządczej” (8 

godz.), „Analiza finansowa przedsiębiorstw” (12 godz.), „Controlling finansowy” (6 godz.).   

Opracowanie programów kształcenia (6) 

W 2008 r. opracowałam program kształcenia Międzywydziałowych Podyplomowych Studiów 

Rachunkowości i Rewizji Finansowej współtworzonych przez 3 jednostki: Wydział Nauk 

Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego – obecnie 

trwa 12-ta edycja tych studiów 

Byłam zaangażowana w rozwój programów kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. 

Wraz z dr R. Gabryelczyk opracowałam program ścieżki specjalizacyjnej „Projektowanie systemów 

rachunkowości” realizowanej za zgodą Komisji Dydaktycznej dla studentów WNE w latach 

2008/2009 – 2014/2015.  

Byłam kierownikiem programu Europejskiego Centrum Kształcenia European Business Competence * 

Licence EBC*L przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski w latach 2008-2015 

W roku akademickim 2017/2018 Rada Wydziału WNE UW przyjęła program nowej ścieżki 

specjalizacyjnej „Doradztwo biznesowe”, dla której opracowałam konspekt zajęć z praktykami pt. 

Rachunkowość podatkowa. 

W roku akademickim 2017/2018 Wydział Nauk Ekonomicznych UW uzyskał akredytację ACCA, w 

której przygotowanie byłam zaangażowana. Opracowałam dokumentację trzech przedmiotów 

poddanych akredytacji ACCA, tj. F3 Financial Accounting, F6 Taxation i F7 Financial Reporting.  

Również zdałam jeden z egzaminów ACCA F3 Financial Accounting. 

Opracowanie programu kształcenia na studiach II stopnia specjalność: Ekonomia Innowacji w ramach 

konkursu POWER czerwiec 2018, Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych 

Opracowanie i kierowanie projektem dydaktycznym (3) 

2012-2015 kierowanie zespołem z WNE UW i opracowanie programu kształcenia w zakresie 

przedsiębiorczości w ramach modułu "W stronę Uniwersytetu trzeciej generacji" projektu 

Nowoczesne metody, leki i terapie dla ochrony zdrowia i gospodarki Europy XXI wieku - 

interdyscyplinarne kształcenie w obszarze nauk biomedycznych na studiach II i III 
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stopnia, POKL 4.3 Szkolnictwo wyższe i nauka, Wzmocnienie potencjału dydaktycznego 

uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020  

Projekt konsorcjalny skierowany był do doktorantów i studentów studiów II stopnia z 

zakresu Biotechnologii na 3 specjalnościach: Neurobiologia i choroby 

neurodegeneracyjne; Komórki macierzyste w biologii i medycynie; Molekularne podłoże 

i terapia chorób cywilizacyjnych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego 

2012-2015  opracowanie programu kształcenia w dziedzinie przedsiębiorczości w ramach projektu 

,,Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie 

Zielonogórskim'' współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 4.1. Szkolnictwo wyższe i nauka, 

Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy', 

Poddziałanie 4.1.2 ,,Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu 

dla gospodarki opartej na wiedzy'' 

2010-2012  kierownik Projektu POKL "Wespół w zespół z Matematyką bez Granic" realizowany 

przez Polskie Towarzystwo Matematyczne, projekt obejmował 8345 uczniów z 338 klas 

oraz 332 nauczycieli z 195 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 

trzech województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodnio- pomorskiego. 

Nagrody za działalność dydaktyczną (3) 

2014  nagroda za działalność dydaktyczną: III miejsce w konkursie dobrych praktyk "Szkoła się 

opłaca – edycja 2014" w kategorii edukacja matematyczno-przyrodnicza dla kierowanego 

przeze mnie Projektu POKL "Wespół w zespół z Matematyką bez Granic", XII 2014, 

Ministerstwo Edukacji Narodowej11  

2012  nagroda za działalność dydaktyczną: wyróżnienie kierowanego przeze mnie Projektu POKL 

"Wespół w zespół z Matematyką bez Granic", przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 

raporcie dobrych praktyk "Szkoła się opłaca" podczas uroczystej gali towarzyszącej 

konferencji „Zmieniamy oświatę - fundusze europejskie w latach 2007-2013 oraz w ramach 

nowej perspektywy finansowej 2014-2020”, zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej i Instytut Badań Edukacyjnych pod patronatem Minister Rozwoju Regionalnego 

2009  nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność dydaktyczną, 2009 

(za udział w utworzeniu międzywydziałowych Podyplomowych Studiów Rachunkowości i 

Rewizji Finansowej z ramienia Wydziału Nauk Ekonomicznych UW we współpracy z 

Wydziałem Prawa i Administracji UW oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i 

Rozwoju Lokalnego UW) 

 

                                                           
11 Celem konkursu "Szkoła się opłaca" jest promocja najlepszych praktyk edukacyjnych podejmowanych przez 

Beneficjentów konkursowych Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nagrodzono 12 laureatów w czterech 

kategoriach: kształcenie ogólne, kształcenie specjalne, szkolnictwo zawodowe i edukacja matematyczno-przyrodnicza. 

Rezultaty Projektu: dzięki jedynie 84h zajęć pozalekcyjnych z matematyki w ciągu 3 lat, tj. 28 h rocznie, realizowanych w 

formie pracy zespołowej w słabszych zespołach klasowych, wytypowanych przez Kuratorów Oświaty i Dyrektorów Szkół, 

średnio ponad 59% zespołów klasowych osiągnęło wyniki z egzaminu końcowego z matematyki powyżej średniej 

wojewódzkiej. Wśród laureatów (pierwsze dziesięć miejsc w 3 województwach) Edycji Polskiej Międzynarodowego 

Konkursu "Matematyka bez Granic" Junior (kl. VI szkoły podstawowej) i Senior (kl. III gimnazjum i I LO) znalazły się 93 

klasy, w tym zespoły z obszarów wiejskich, co zaskoczyło nawet ich nauczycieli. 
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Opieka nad studentami nagrodzonymi w konkursach (6) 

2019 promotor pracy licencjackiej Pani Pauliny Bancerz, w tym części empirycznej, tj. projektu 

wyróżnionego w konkursie modeli ekonometrycznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Asymetria informacji a zasoby pieniężne spółek 

akcyjnych”, II 2019 

2018 promotor pracy licencjackiej Pani Pauliny Pietrzak, I miejsce w konkursie prac na Konferencji 

Studenckiej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego pt. 

„Determinanty nieraportowania sprzedaży przez przedsiębiorców w kontekście luki VAT – 

analiza empiryczna na przykładzie wybranych państw”, 19 X 2018 

2018 promotor pracy licencjackiej Pani Pauliny Pietrzak, w tym projektu wyróżnionego w 

konkursie modeli ekonometrycznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego pt. „Analiza ekonomiczna problemu luki podatku VAT na przykładzie 

wybranych krajów”, II 2018 

2016  opiekun naukowy studentów Holub, J., Lasinska, L. & Zavhorodniy, V. którzy zdobyli 

I nagrodę za napisany pod moim kierunkiem artykuł pt. Analiza zmienności wskaźnika 

ujawnień informacji CIFAR dla polskich spółek w latach 2010-2013 na XV Ogólnopolskiej 

Studenckiej Konferencji Adeptów Rachunkowości, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 

Toruniu, Koło Naukowe Rachunkowości, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 

Toruń, IV 2016  

2015  promotor pracy magisterskiej wyróżnionej w Konkursie Prezesa NBP na najlepszą pracę 

magisterską o z zakresu nauk ekonomicznych dla Pani mgr Moniki Kobylińskiej za pracę 

pt. „Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw", XI 2015 

2013  promotor pracy magisterskiej Pani mgr Marty Trzcińskiej pt. „Rachunkowość zabezpieczeń – 

remedium na „toksyczne opcje” (Analiza empiryczna w świetle Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości)” nagrodzonej nagrodą im. A. Semkowa 

 

8. Działalność organizacyjna 

 

Pełnione funkcje 

X 2015 – obecnie    członek Rady Wydziału (przedstawiciel adiunktów) 

X 2012 – obecnie   członek Wydziałowej Komisji Konkursowej i Oceniającej 

III 2012 – IV 2012  członek Senackiej Komisji ds. Programów Kształcenia, 

 ocena 12 programów kształcenia pod kątem zgodności z KRK w zespole 

kierowanym przez prof. dr hab. Tytusa Sosnowskiego z Wydziału Psychologii 

Uniwersytetu Warszawskiego 

X 2008  – VI 2018  organizacja i kierowanie studiami z ramienia Wydziału Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytetu Warszawskiego Międzywydziałowe Podyplomowe Studia 

Rachunkowości i Rewizji Finansowej, kierownik studiów prof. dr hab. Hanna 

Litwińczuk (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)  

X 2008 – IX 2015  kierownik ścieżki zajęć specjalizacyjnych „Projektowanie Systemów 

Rachunkowości” 

X 2008 – IX 2013  kierownik Centrum Egzaminacyjnego EBC*L 
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od 2008  osoba odpowiedzialna za współpracę z firmami, które oferują oprogramowanie 

do dydaktyki z obszaru rachunkowości w ramach programów współpracy z 

uniwersytetami (firmy: SAGE, RAKS) 

 

Aktywność pozauniwersytecka 

 
V 2016 – obecnie Skarbnik Fundacji im. Fryderyka Skarbka Pracowników i Absolwentów 

Wydziału Nauk Ekonomicznych UW  

IX 2014 – II 2017 Analityk w Digital Economy Lab 

2008-2012 prowadzenie szkoleń (prace zlecone) dla Kancelarii Podatkowej Skłodowscy, 

Instytutu Rynku Kapitałowego IRK 

2006-2007 doradztwo, szkolenia (prace zlecone) ECORYS Sp. z o.o. 

 

 

9. Działalność popularyzatorska i ekspercka 

 

9.1. Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie (3) 

2016  What measures should the V4 countries envisage in order to foster research and development 

(R&D) as tools for increasing their competitiveness?, współautor ekspertyzy 

2008 Opracowanie wzorcowego kursu e-learningowego dla Ministerstwa Edukacji Narodowej z 

Prowadzenia ksiąg rachunkowych w ramach Projektu E-learningowego realizowanego ze 

środków UE, opracowany przez autorkę kurs e-learningowy podlegał recenzji zewnętrznej 

2006 Kwalifikowalność wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (ekspertyza, 

161 stron) w ramach projektu finansowanego ze środków EFS UE "Doskonalenie umiejętności 

zarządzania i wdrażania EFS" PL2003/004-379.01.07.02 Zadanie 2. Doradztwo dla 

przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych EFS oraz innych instytucji 

wspierających potencjalnych projektodawców SPO RZL 

 

9.2. Udział w zespołach eksperckich i konkursowych (2) 

1. Think Visegrad, V4 Think-Tank Platform, maj 2016, What measures should the V4 countries 

envisage in order to foster research and development (R&D) as tools for increasing their 

competitiveness?, ekspert z ramienia DELab, współautor ekspertyzy 

2. Współpraca w charakterze analityka z DELab (Digital Economy Lab) w latach 2014-2016.  

DELab to interdyscyplinarny zespół naukowców i praktyków, który realizuje projekty badawcze, 

ekspertyzy i rekomendacje dotyczące rozwoju nowoczesnych technologii i cyfryzacji oraz 

przedsiębiorczości. Z ramienia DELab UW brałam udział w spotkaniach konsultacyjnych w 

Ministerstwie Gospodarki, Polskiej Radzie Biznesu i Polskiej Grupy Farmaceutycznej.  

Włączyłam się w przygotowanie IX edycji konferencji European Mediterranean Business Research 

Institute (EMBRI) w Polsce, na Uniwersytecie Warszawskim, wraz z R.Gabryelczyk oraz K. 

Śledziewską (Dyrektor Digital Economy Lab) poprzez aktywne pozyskanie sponsora oraz 

opracowanie (we współautorstwie z Michałem Ziembińskim i Damianem Ziębą) raportu dla Polskiej 

Rady Biznesu pt. „Innowacjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i 

współpraca nauki z biznesem” (http://prb.pl/wp-content/uploads/2018/05/prb-raport-duzy.pdf). 

http://prb.pl/wp-content/uploads/2018/05/prb-raport-duzy.pdf
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Prezentacja raportu miała miejsce w czasie specjalnej moderowanej sesji połączonej z 

Międzynarodową Konferencją EMBRI. Prolegentem otwierającym tę sesję był Jerzy Kwieciński - 

Minister Inwestycji i Rozwoju.  

Opracowałam również podstawę empiryczną wraz z rekomendacjami do drugiego raportu Digital 

Economy Lab dla Polskiej Rady Biznesu pt. „Przedsiębiorczość akademicka czyli ile nauki jest w 

biznesie. Z uniwersytetu do przedsiębiorstwa” (http://prb.pl/wp-content/uploads/2018/05/ 

przedsiebiorczosc-akademicka-czyli-ile-nauki-w-biznesie.pdf). Raport powstał na podstawie mojego 

opracowania (we współautorstwie z Michałem Ziembińskim i Damianem Ziębą) pt. „Innowacjność 

polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem”. 

Byłam zaangażowana w realizację mikrograntów naukowych ufundowanych przez DELab, których 

wyniki popularyzowane były w ramach tzw. seminariów otwartych DELab Talks. 

 

9.3. Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach i seminariach o 

charakterze popularyzującym naukę (12) 

1.    Udział w panelu dyskusyjnym podczas seminarium Banku Pekao S.A. poświęconym prezentacji 

Raportu o sytuacji mikro i małych firm w 2016 r. Temat specjalny: Inwestycje, luty 2017, 

Warszawa  

2.  DELab Talks – seminarium Delab UW, Uniwersytet Warszawski, 25 lutego 2015, Warszawa. 

Prezentacja wyników badań wspólnie ze współautorką: „Czy polskie biotechnologiczne spółki 

typu spin-off są gotowe, by konkurować na rynku globalnym?” (współautorka: R. Gabryelczyk) 

3.  DELab Talks – seminarium Delab UW, Uniwersytet Warszawski, 24 czerwca 2015, Warszawa. 

Prezentacja wyników badań wspólnie ze współautorką: „Jak zmierzyć dojrzałość modelu 

biznesowego?” (współautorka: R. Gabryelczyk) 

4.  Referat: Znaczenie patentów dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w sektorze zdrowia, 

Własność intelektualna w sektorze farmaceutyczno-medycznym: Czy jesteśmy innowacyjni?  

Warsztaty w ramach projektu, Urząd Patentowy RP, World Intellectual Property Organization, 

Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, 2 września 2016 

5.   Prezentacja plakatu: „Jak zmierzyć dojrzałość modelu biznesowego?”, (współautorka: R. 

Gabryelczyk) 

Konferencja: Polish Scientific Networks, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia 

Młodych Uczonych PAN, Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa, 

czerwiec 2015 

6.  Referat: Big Data w poszukiwaniu naukowców w biznesie  

Konferencja: Polish Scientific Networks, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia 

Młodych Uczonych PAN, Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wrocławskie 

Centrum Badań EIT , Wrocław, 30 czerwca – 2 lipca 2016 

7.   Referat: Wpływ rachunkowości na rozwój przedsiębiorstw w Polsce - Naturalny eksperyment czy 

wyboista droga do Smart Economy? 

Konferencja: Zjazd Absolwentów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Wydział Fizyki UW, 

Warszawa, 19 grudnia 2015 

8.  Referat: Praca zespołowa na kanwie Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic” 

drogą do sukcesu uczniów na egzaminach zewnętrznych 

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, 22 listopada 2012 

http://prb.pl/wp-content/uploads/2018/05/%20przedsiebiorczosc-akademicka-czyli-ile-nauki-w-biznesie.pdf
http://prb.pl/wp-content/uploads/2018/05/%20przedsiebiorczosc-akademicka-czyli-ile-nauki-w-biznesie.pdf
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9.  Referat: Nauka rachunkowości w praktyce przy wykorzystaniu międzynarodowej platformy 

FASTER  

Konferencja: Dydaktyka finansów 2012, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 18 

czerwca 2012 

10.  Ewaluacja wyników pracy zespołowej na zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, XXIV Szkoła 

Dydaktyki Matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, 3-5 września 2010 

11.  Nowe technologie telekomunikacyjne w kształceniu na odległość na przykładzie przygotowania do 

eksternistycznego egzaminu maturalnego z matematyki, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

Zastosowanie Technologii Informacyjnych do Wspomagania Zarządzania Procesami 

Gospodarczymi im. prof. dr hab. Tadeusza Kasprzaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, 

Białystok, 27 czerwca 2008 

12.  Assemblea Internazionale 2008, Matematica Senza Frontiere, Monza, Italia, 9-11 maja 2008 

Report on the XIXth Edition of the International Competition Mathématiques sans Frontières in 

Poland 

W ramach projektu FASTER zorganizowałam seminaria: 

 Dylematy prowadzenia działalności gospodarczej w spółce z o. o. - czyli po co nam 

rachunkowość, Dzień Informacyjny Projektu FASTER, WNE UW, Warszawa, 16 maja 2012 

  FASTER - moduły edukacyjne, Dzień Informacyjny Projektu FASTER, WNE UW, 

Warszawa, 16 maja 2012 

  FASTER otwiera drzwi do kariery międzynarodowej w rachunkowości i finansach, Rola 

matematyki w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów, Polskie Towarzystwo 

Matematyczne, WMIE UZ, Zielona Góra, 21 kwietnia 2012 

W ramach projektu „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” zorganizowałam seminaria i 

konferencje podsumowujące realizację projektu w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych, pełniąc rolę kierownika projektu i przewodniczącego komitetu organizacyjnego: 

    Konferencje podsumowujące realizację projektu "Wespół w zespół z Matematyką bez 

Granic", uczestnicy: 181 nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z trzech 

województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, Zielona Góra, 

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski, 4 czerwca 2012,  

 Konferencja pt. "Rola matematyki w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów - w 

kierunku oczekiwań współczesnego rynku pracy" w ramach projektu "Wespół w zespół z 

Matematyką bez Granic", uczestnicy: 57 maturzystów z trzech województw: kujawsko-

pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, Zielona Góra, Wydział Matematyki, 

Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski, 21 kwietnia 2012, 

 Konferencja podsumowująca realizację projektu "Wespół w zespół z Matematyką bez 

Granic", uczestnicy: 36 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z trzech województw: 

kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, Zielona Góra, Wydział 

Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski, 21 kwietnia 2012, 

  9 seminariów dla łącznie 266 nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych z trzech województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i 

zachodniopomorskiego, czerwiec 2011, Szczecin - Toruń - Zielona Góra,  

    7 seminariów dla łącznie 242 nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych z trzech województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i 
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zachodniopomorskiego w ramach projektu "Wespół w zespół z Matematyką bez Granic", 

czerwiec 2010, Zielona Góra - Szczecin – Toruń. 

9.4. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych (2) 

2017-2018 Increasing the discoverability of non-English language research papers: a reverse-engineer-

ing application of the pitching research template, projekt kierowany przez  Profesora 

Roberta Faff z University of Queensland, Sydney, Australia 

2012-2013 Konsorcjum projektowe FASTER Financial and Accounting Seminars Targeting European 

Regions. Członkowie Konsorcjum: Athens University of Economics w Grecji; Wydział 

Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Sofia University "St. Kliment Ohridski" 

(Bułgaria), Technical University of Kosice (Słowacja), City University, Londyn (Wielka 

Brytania). 

9.5. Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych 

ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami (2+1) 

2010-2012  Projekt "Wespół w zespół z Matematyką bez Granic", dofinansowany ze środków UE w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 3.3.4 - III Wysoka jakość systemu 

oświaty / 3.3. Poprawa jakości kształcenia / 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia 

- projekty konkursowe 

 Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 Współpraca Polskiego Towarzystwa Matematycznego z naukowcami z Wydziału 

Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego 

Beneficjent: Polskie Towarzystwo Matematyczne. Projektem zostało objętych 8345 uczniów z 338 

klas oraz 332 nauczycieli z 195 szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych z 3 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodnio- 

pomorskiego. W listopadzie 2012 r. Projekt został wyróżniony w raporcie dobrych 

praktyk edukacyjnych "Szkoła się opłaca" przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W 

grudniu 2014 r. Projekt zajął III miejsce w kategorii edukacja matematyczno-

przyrodnicza w konkursie "Szkoła się opłaca - edycja 2014" organizowanym przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

2009  Rozwój produktu: oprogramowania finansowo-księgowego poprzez rozszerzenie jego 

funkcjonalności, Program PARP Bon na innowacje, kierownik zespołu projektowego na 

WNE UW działającego na zlecenie głównego Beneficjenta Projektu, PARP, 

przedsiębiorstwa informatyczne 

Jako kierownik zespołu z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i wykonawca programu "W stronę 

Uniwersytetu trzeciej generacji": 

2012-2015  Nowoczesne metody, leki i terapie dla ochrony zdrowia i gospodarki Europy XXI wieku - 

interdyscyplinarne kształcenie w obszarze nauk biomedycznych na studiach II i III 

stopnia, POKL 4.3 Szkolnictwo wyższe i nauka, Wzmocnienie potencjału dydaktycznego 

uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020  

projekt konsorcjalny skierowany do doktorantów i studentów studiów II stopnia z zakresu 

Biotechnologii na 3 specjalnościach: Neurobiologia i choroby neurodegeneracyjne; Komórki 

macierzyste w biologii i medycynie; Molekularne podłoże i terapia chorób cywilizacyjnych 

 Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
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Kierownik: prof. dr hab. Nadzieja-Drela, dr Magdalena Markowska  

 Lider - Uniwersytet Warszawski - Wydział Biologii UW 

Partnerzy: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,  

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego,  

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN 

 

 10. Podsumowanie 
Od uzyskania stopnia doktora podejmowałam wiele aktywności pozwalających rozwinąć umiejętności 

samodzielnej pracy badawczej, wzbogacić warsztat badawczy, planować i realizować badania 

naukowe samodzielnie lub we współpracy ze współautorami.  

Mój dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora w 2006 r. obejmuje ponad 71 publikacji, w tym 2 

artykuły na liście A (posiadające impact factor), 32 artykuły recenzowane w czasopismach z listy B 

MNiSW, 3 monografie12, 6 artykułów w innych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, 28 

rozdziałów w monografiach, które napisałam samodzielnie lub ze współautorami. Baza Publish or 

Perish 6 wskazuje 13213 cytowania moich prac (123 wg bazy Google Scholar) (bez tekstów 

dydaktycznych) i indeks Hirscha równy 6.  

Jako osiągnięcie naukowe (zgodnie z art.16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - Dz.U. nr 65, poz. 595 z 

późn. zm.) wskazuję cykl publikacji powiązanych tematycznie pt. „Finansowanie i decyzje alokacyjne 

przedsiębiorstw niefinansowych”, które opisałam i uzasadniłam jak znaczący wkład w rozwój nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Badania, których efektem jest proponowany cykl publikacji 

rozszerzyły wiedzę na temat kształtowania struktury kapitału polskich małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz motywów i determinant utrzymywania rezerw płynności. Rozszerza to wiedzę w 

zakresie łagodzenia skutków niedoskonałości rynku przez grupy kapitałowe, wskazując na rozwój 

działalności pożyczkowej poza wewnętrznym rynkiem kapitałowym stworzonym przez jednostki 

powiązane w ramach grupy kapitałowej. Istotnym wkładem jest rozpoznanie determinant, źródeł 

pochodzenia i efektów rezerwy płynności przedsiębiorstw niefinansowych i ich nadpłynności dla 

procesów alokacyjnych w inwestycje i zagrożeń wynikających z ich redystrybucji poprzez udzielanie 

pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe. Zidentyfikowałam mechanizm udzielania pożyczek 

oparty na efekcie redystrybucji zasobów środków pieniężnych przedsiębiorstw i uzyskanego kredytu 

bankowego za pośrednictwem udzielanych pożyczek poza grupą kapitałową (przedsiębiorstwom 

niepowiązanym kapitałowo). Stanowi to wartość dodaną do rozwoju badań w zakresie determinant i 

motywów gromadzenia zasobów środków pieniężnych, a szerzej także zarządzania płynnością i 

wewnętrznego rynku kapitałowego w ramach dyscypliny finanse. 

Istotne osiągnięcie stanowią wnioski z kompleksowych i szerokich badań determinant finansowania 

działalności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstw (kredytem bankowym, kredytem handlowym, 

leasingiem) i ich decyzji alokacyjnych w zakresie utrzymywania rezerw płynności, nadpłynności 

przedsiębiorstw, inwestycji i udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe.  

Po uzyskaniu stopnia doktora brałam udział w 7 projektach badawczych. W ramach tych projektów 

kierowałam 1 infrastrukturalnym projektem krajowym, 1 mikrograntem oraz zespołem w ramach 1 

grantu międzynarodowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Poza nimi byłam 

                                                           
12 Nie uwzględniłam w tym zestawieniu 1 autorskiej monografii, która ukazała się rok po obronie doktoratu (2007), jednak w 

dużym stopniu (nie w pełni) opiera się na osiągnięciach przedstawionych w procesie doktorskim. 
13 119 A. Białek-Jaworska oraz 13 cytowań A. Biaek-Jaworska, Matusiewicz 
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wykonawcą 3 projektów (2 projektów konkursowych NBP i 1 w IBE) oraz 1 mikrograntu. 

Wygłosiłam referaty na 35 konferencjach naukowych, w tym 12 zagranicznych i 8 konferencjach 

międzynarodowych organizowanych w Polsce. Łącznie 29 wystąpień odbyło się w języku angielskim. 

Poza konferencjami naukowymi zaprezentowałam wyniki badań na seminariach NBP, DELab Talks. 

Dwukrotnie uzyskałam nagrodę za prezentację podczas konferencji zagranicznej – Best Paper Award 

oraz Highly Commended Paper. Brałam też aktywny udział w organizacji międzynarodowych 

warsztatów badawczych, konferencji i sesji podczas konferencji międzynarodowych. 

Aktywnie współpracuję z organizacjami pozarządowymi. Kierowany przeze mnie projekt 

dydaktyczny „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” w Polskim Towarzystwie Matematycznym 

uzyskał nagrodę  Ministra Edukacji Narodowej. 

Zajęcia dydaktyczne prowadzę na Uniwersytecie Warszawskim na studiach stacjonarnych, 

niestacjonarnych i podyplomowych (na WNE i WPiA UW) z zakresu rachunkowości finansowej, 

podatkowej oraz sprawozdawczości finansowej. W ramach zajęć dydaktycznych i seminariów 

magisterskich podejmuję ze Studentami projekty badawczo-edukacyjne, owocujące wspólnymi 

publikacjami. Kierowane przeze mnie prace empiryczne studentów uzyskują nagrody podczas 

konferencji studenckich i konkursów na projekty ekonometryczne.   

Wypromowałam 84 prace magisterskie i 9 prac licencjackich, z których większość uzyskała bardzo 

dobre oceny recenzentów. 2 prace magisterskie uzyskały nagrody: im Semkowa i Prezesa NBP. Byłam 

promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim dr Marka Sylwestrzaka (obroniona w maju 

2018). Obecnie jestem opiekunem naukowym 2 studentów studiów III stopnia przed otwarciem 

przewodu doktorskiego.  

Biorąc pod uwagę całokształt dorobku zdecydowałam się ubiegać o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego. 
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