
' Łódź, dnia 10.11.2019 r. 

WYDZIAŁ 
ZARZĄDZANIA 
Uniwersytet Łódzki 

dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ 
Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa 

Opinia 
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dr Anny Białek-Jaworskiej w postępowaniu habilitacyjnym 

w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse 

1. Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej Habilitantki 

Aktywność akademicka pani doktor Anety Białek—Jaworskiej związana jest z Wydziałem Nauk 

Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów magisterskich 

w czerwcu 2001 roku, pani doktor rozpoczęła studia doktoranckie, pięć lat później broniąc dysertację 

pt. Przesłanki, kryteria i mechanizmy optymalizacji systemu kredytowania budownictwa 

mieszkaniowego w Polsce (studium teoretyczna-empiryczne). Od tego czasu pani doktor pracuje w 

Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości UW, początkowo na stanowisku adiunkta, a od 2017 

roku — starszego wykładowcy. 

Główne zainteresowania naukowe Habilitantki skoncentrowane są wokół problemów finansów 

przedsiębiorstw i sprawozdawczości finansowej. Badała ona związki zachodzące w wyborach 

przedsiębiorstw w zakresie źródeł finansowania, które mają odzwierciedlenie w strukturze kapitału, a 

w szczególności zależności między źródłami finansowania a transparentnością sprawozdawczości 

finansowej. Najważniejszy wydaje się jednak wątek prac poświęcony decyzjom alokacyjnym 

przedsiębiorstw niefinansowych, który Habilitantka rozwija przez cały czas swojej kariery akademickiej. 

Ważnym wydaje się także nurt badań poświęconych przedsiębiorczości akademickiej związanej 2 
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działalnością badawczo-rozwojową, a zwłaszcza determinant rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. 

Część pracy pani dr Białek-Jaworska poświęciła obserwacjom w obszarze finansowania budownictwa 

mieszkaniowego w Polsce. Habilitantka prowadziła także badania nad kosztami kształcenia w 

szkolnictwie wyższym. Wątek ten wydaje się jednak nie mieć istotnego znaczenia dla głównego 

osiągnięcia wskazanego w autoreferacie. 

Przedstawiony dorobek publikacyjny Habilitantki należy określić jako zróżnicowany, ale 

zintegrowany wokół problematyki zarządzania finansami. Świadczy to o szerokim horyzoncie 

zainteresowań pani dr Białek-Jaworskiej, która konsekwentnie prowadzi badania nad 

uwarunkowaniami i przesłankami decyzji finansowych w różnych wymiarach. Liczba opublikowanych 

prac wraz z obserwowanym wzrostem stopnia złożoności przeprowadzonych analiz pozwala 

jednoznacznie pozytywnie ocenić przebieg dotychczasowej kariery naukowej Habilitantki. 

2. Ocena osiągnięcia naukowo-badawczego 

Jako osiągnięcie naukowe, o którym mowa w 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 ze zm.) Habilitantka wskazała cykl publikacji pt. Finansowanie idecyzje alokacyjne przedsiębiorstw 

niefinansowych. Cykl ten tworzą: monografia naukowa, dziewięć artykułów naukowych oraz rozdział 

w międzynarodowej pracy zbiorowej. W trzech, zaliczonych do cyklu publikacji Habilitantka jest jedyną 

autorką, w pozostałych jej udział wynosi 50%. 

Przedstawione prace dotyczą problematyki optymalnej struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, a 

więc jednego z najważniejszych zagadnień dociekań naukowych dyscypliny finanse. Habilitantka 

skoncentrowała się na kwestii finansowania małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą kredytu 

handlowego udzielanego przez podmioty niefinansowe, a w szczególności odnosząc Się do efektu 

redystrybucji kredytu bankowego przez przedsiębiorstwa i występowania tzw. rezerwy płynności. 

Badanie przeprowadzono zarówno wobec przedsiębiorstw niepowiązanych kapitałowo, jak i tych 

tworzących grupy kapitałowe. Habilitantka celnie wskazuje rozbieżności pomiędzy dotychczasowym 

dorobkiem teoretycznym poświęconym zarządzaniem płynnością przedsiębiorstw a obserwowanym 

wzrostem ich oszczędności i spadkiem inwestycji w środki trwałe. Kwestia przeznaczenia rezerwy 

płynności staje się więc podstawowym wątkiem badawczym Habilitantki, a jako cel główny cyklu badań 

wskazano „sprawdzenie, czy dostęp do źródeł finansowania przedsiębiorstw niefinansowych i ich 

decyzje alokacyjne gwarantują ich rozwój” (s. 11 autoreferatu). Dla realizacji celu głównego 

sformułowano trzy grupy pytań badawczych, rozszerzonych o jedenaście pytań szczegółowych: 
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Pl. 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? 

PS5. 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 

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? 

PS. 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? 

Pytania ten należy uznać za ważne i aktualne dla badań w dyscyplinie finanse, a odpowiedzi na nie 

można uznać za wkład do tej dyscypliny w obszarze wpływu rezerwy płynności przedsiębiorstw na 

dobór źródeł finansowania i efekt redystrybucji, źródeł pochodzenia rezerw płynności przedsiębiorstw 

i konsekwencji utrzymywania rezerw płynności dla inwestycji oraz efektów udzielania pożyczek przez 

przedsiębiorstwa niefinansowe, a więc kwestii finansowania przedsiębiorstw i ich decyzji alokacyjnych. 

Odpowiedzi na pytania z piensej grupy pytań badawczych pani dr Białek-Jaworska udzieliła w 

czterech publikacjach — monografii przygotowanej samodzielnie oraz w trzech artykułach 

opracowanych we współautorstwie. W artykule Rola kredytu bankowego w finansowaniu 
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przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2011 przeanalizowano determinanty finansowania się 

przedsiębiorstw kredytem bankowym za pomocą dynamicznych modeli panelowych. Ustalono, że 

niższe zadłużenie z tytułu krótkoterminowego kredytu bankowego jest determinowane rentownością 

i płynnością przedsiębiorstw niefinansowych, zgodnie z teorią hierarchii źródeł finansowania, oraz 

restrykcyjną polityką monetarną za pośrednictwem kanału stopy procentowej i kursu walutowego. 

Jakkolwiek nie sposób nie docenić walorów poznawczych tej pracy można mieć zastrzeżenia co do 

faktycznego wkładu w rozwój dyscypliny finanse. Habilitantka wskazuje, że jest nim „wykazanie 

zróżnicowanej roli rezerwy płynności przedsiębiorstw (...) w zależności od wielkości przedsiębiorstwa” 

(5. 15 autoreferatu), natomiast w samym artykule uwypuklono innowacyjny sposób analizy. Trzeba 

jednak zauważyć, że w pracy nawiązano do ważnej dyskusji na temat determinant polityki płynności i 

struktury kapitałowej, rozszerzając ją o kolejne obserwacje i propozycje pomiaru. Jest to zatem wkład 

cenny merytorycznie, ale o ograniczonych walorach odkrywczych. 

Z kolei w pracy The role of trade credit in business operations wykazano wpływ polityki monetarnej 

na skłonność do udzielania kredytu handlowego oraz potwierdzono występowanie efektu 

redystrybucji kredytu bankowego za pośrednictwem kredytu handlowego. Za wkład do rozwoju 

dyscypliny finanse można uznać nowatorskie ujęcie miary kredytu handlowego netto. Ponadto, dzięki 

wnikliwej analizie efektu redystrybucji wykazano znaczenie stopy procentowej i kursu walutowego dla 

kształtowania procesów finansowania przedsiębiorstw. Uzyska ne rezultaty powiększają stan wiedzy na 

ten temat i twórczo wpisują się w nurt badań nad możliwościami samofinansowania przedsiębiorstw. 

Podobne osiągnięcia można zauważyć w pracy Efekt redystrybucji oszczędności za pośrednictwem 

kanału kredytu handlowego. Habilitantka wskazuje swój wkład w rozwój naukowy w innowacyjnej 

adaptacji panelowego modelu wektorowej autoregresji do analizy efektu redystrybucji oraz przesłanek 

i natury powstawania zatorów płatniczych w stosunkach pomiędzy przedsiębiorstwami 

niefinansowymi. Uzyskane wyniki badań przeprowadzonych na dużej próbie podmiotów należy uznać 

za wartościowe i nowatorskie. Wpisują się one bowiem w ważny nurt badań i rozszerzają go o 

propozycję metodyczną, pozwalającą na głębsze poznanie struktury efektu redystrybucyjnego. Pewien 

zarzut pod adresem stopnia oryginalności pracy można jednak sformułować wobec zmiennych 

przyjętych w modelach. Pani dr Białek-Jaworska wykorzystała zmienne dotychczas wykorzystane w 

piśmiennictwie, to dobra praktyka, jednak od osoby aspirującej do stopnia samodzielnego badacza 

należy oczekiwać większej innowacyjności, a więc propozycji własnych zmiennych uzasadnionych 

teoretycznie. Uwagę tę można skierować także wobec pozostałych prac tego wątku osiągnięć 

naukowych Habilitantki. 
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Najobszerniejszą zarówno pod względem ilości tekstu, jak i treści merytorycznych, pracą jest 

monografia Uwarunkowania, mechanizmy i efekty udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa 

niefinansowe. Jest ona swoistą klamrą spinającą dotychczasowe zainteresowania badawcze pani dr 

Białek—Jaworskiej. Poruszono w niej ważną kwestię zgodności wyniku finansowego z dochodem 

podatkowym w kontekście dostępności finansowania bankowego. Na obszernej próbie 

przedsiębiorstw prywatnych przeanalizowano wzajemne zależności między źródłami finansowania a 

sprawozdawczością finansową. Zaproponowano autorską metodę pomiaru wpływu prawa 

bilansowego i rozwiązań podatkowych na wynik finansowy. Wykazano wpływ prawa podatkowego na 

wynik finansowy przedsiębiorstw stosujących i niestosujących podatek odroczony. Udowodniono, że 

wpływ ten powoduje wzrost kosztów finansowania kredytem bankowym i skrócenie okresu jego 

zapadalności, przyczyniając się do ograniczenia finansowania bankowego dla małych przedsiębiorstw. 

Odpowiedzi na pytania badawcze drugiej grupy zawarto w trzech artykułach, w tym jednym 

napisanym we współautorstwie, oraz monografii. Pani dr Białek-Jaworska skoncentrowała się na 

problematyce rezerwy płynności przedsiębiorstw niefinansowych. Sformułowane pytania badawcze są 

bardziej problemowe i wnoszą wiele nowych informacji na temat zarządzania płynnością finansową. 

W pracy (Chapter 12.) The sources of corporate savings in the era of financialization zaproponowano 

autorski sposób pomiaru rezerwy płynności, który, po zweryfikowaniu, wykorzystano w dalszych 

badaniach nad determinantami jej tworzenia. Habilitantka zaprezentowała też własny, oryginalny 

sposób ustalenia źródeł pochodzenia rezerwy płynności. Ta część dorobku pani dr Białek-Jaworskiej 

dowodzi jej samodzielności naukowej, wskazuje na umiejętność prowadzenia twórczej dyskusji wobec 

dotychczas stosowanej metodyki pomiaru, wykazującej jej niedoskonałości i proponującej nowatorskie 

ujęcie. 

Za wkład w rozwój badań nad decyzjami finansowymi przedsiębiorstw niefinansowych należy uznać 

także rezultaty prac nad determinantami tworzenia rezerwy płynności. Habilitantka zidentyfikowała 

kolejny, poza ostrożnościowym, transakcyjnym, spekulacyjnym, podatkowym i agencyjnym, motyw 

akumulowania płynności - związany z udzielaniem pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe 

innym przedsiębiorstwom. To ważne spostrzeżenie wymusza zmianę perspektywy postrzegania 

przedsiębiorstw niefinansowych jako finansujących inne podmioty. Taka funkcja przedsiębiorstwa 

została już co prawda dostrzeżona wcześniej, ale zwykle przypisywano jej marginalne znaczenie. 

Badania pani dr Białek-Jaworskiej dowodzą konieczności zmiany takiego postrzegania, a identyfikacja 

cech procesu akumulacji płynności jako determinanty finansowania stanowią ważny element procesu 

poznania współczesnych zachowań przedsiębiorstw niefinansowych. Osiągnięcie to uważam za 

najcenniejsze w dorobku Habilitantki. 
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W artykule Determinanty oszczędności i nadpłynności przedsiębiorstw w Polsce pani dr Białek- 

Jaworska przeprowadziła badanie na imponującej próbie 50 tys. przedsiębiorstw nienotowanych na 

giełdzie papierów wartościowych. Wskazano w nim rolę nadpłynności finansowej przedsiębiorstw w 

kształtowaniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Habilitantka zaproponowała własną definicję 

nadpłynności, jako części rezerwy płynności i określiła determinanty jej powstawania. Wykazała także 

rolę powiązań kapitałowych w kumulowaniu oszczędności. Mimo niezaprzeczalnych walorów 

poznawczych tej pracy jej wkład w rozwój dyscypliny finanse należy uznać za umiarkowany. W artykule 

potwierdzono większość dotychczasowych badań i wniosków rozszerzając je na polski grunt. Nie 

wskazano jednak wyjątkowych cech zachowań badanych podmiotów wobec dotąd obserwowanych. 

Propozycję odmiennego ujęcia ”nadpłynności można by uznać za nowatorską gdyby badania nad nią 

prowadziły od nieznanych dotąd wniosków. 

Odpowiedzi na trzecią grupę pytań badawczych pani dr Białek-Jaworska zawarła w monografii i 

pięciu artykułach, z których wszystkie zostały napisane we współautorstwie. Wątek ten wydaje się 

szczególnie ważny w kontekście identyfikacji nowego motywu tworzenia rezerwy płynności i zmiany 

paradygmatu przedsiębiorstwa niefinansowego. Habilitantka wskazała determinanty inwestycji 

przedsiębiorstw w działalność badawczo-rozwojową, środki trwałe oraz inwestycje w nieruchomości i 

wartości niematerialne i prawne, w kontekście zarządzania rezerwą płynności. Praca Inwestycje 

polskich przedsiębiorstw w B+R a cash-flow i dostępność kredytu bankowego wpisuje się nurt 

podobnych badań nad aktywnością rozwojową przedsiębiorstw i w tym zakresie nie jest innowacyjna. 

Na wyróżnienie zasługuje jednak propozycja dodania zmiennej określającej dostępność kredytu 

bankowego w działalności B+R. Pewne cechy nowatorskie można również odnaleźć w propozycji 

rozszerzenia modelu biznesowego komercjalizacji przedsięwzięć biotechnologicznych zawartej w 

artykule Biotech spin—off business mode/s for the internationalization strategy, oraz wskazaniu 

alternatywnych źródeł rezerw płynności zapewniających elastyczność finansową przy realizacji 

inwestycji w B+R. Pozostałe pozycje tej części cyklu publikacji charakteryzują się umiarkowanym 

stopniem odkrywczości, choć nie sposób pominąć ich walorów aplikacyjnych. Habilitantka kontynuuje 

w nich dotychczas prowadzone badania, przenosząc je na grunt krajowy i potwierdza większość 

znanych już spostrzeżeń na temat roli płynności w strategiach finansowych przedsiębiorstw 

niefinansowych. Wprowadza tym samym nowe informacje na temat badanego problemu, ale nie 

rozwija w znaczącym stopniu teorii, które charakteryzują problem na poziomie ogólnym. 

Najcenniejsze, w mojej ocenie, jest w tej części odniesienie do oddziaływania polityki monetarnej na 

aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw oraz wskazanie ryzyka tworzenia rezerwy płynności. Niestety 

bardzo ograniczony jest zakres rekomendacji praktycznych otrzymanych rezultatów badań 
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sformułowanych przez panią dr Białek-Jaworską. Wydaje się, że w tym obszarze można było nieco 

więcej osiągnąć. 

Zapoznawszy się z treścią artykułów i monografii wskazanych jako osiągnięcie naukowe stwierdzam, 

że pani dr Białek-Jaworska udzieliła odpowiedzi na sformułowane pytania badawcze w sposób 

merytorycznie wartościowy, powiększając tym samym zakres wiedzy na temat finansowania 

przedsiębiorstw. Można jednak sformułować pewne zarzuty pod adresem sformułowania wybranych 

pytań. Niewątpliwie użycie zaimka pytającego „czy" ogranicza możliwości poznawcze potencjalnej 

odpowiedzi. Można to zaobserwować w przypadku kilku prac, w których Habilitantka potwierdza 

występowanie analizowanych zjawisk, wpisując się tym samym w nurt dotychczasowych badań, ale nie 

wykazuje satysfakcjonujących walorów odkrywczych. Prezentuje, co prawda, nową wiedzę na temat 

natury zjawiska (np. efektu redystrybucji) jednak nie wskazuje nowych obszarów, o które należy 

poszerzyć badania. Czasem innowacyjny charakter prac odnosi się bardziej do aspektów 

metodycznych, dzięki czemu pozyskano nową wiedzę, ale jedynie w niewielkim stopniu wzbogaconą 

wobec dotychczasowych osiągnięć innych autorów. 

Mimo powyżej sformułowanych uwag moja ogólna ocena dorobku pani dr Anny Białek—Jaworskiej 

jest pozytywna. Przede wszystkim wzbogaciła ona teorię motywów popytu na pieniądz o motyw 

gromadzenia środków pieniężnych dla celów udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe 

innym podmiotom, czym istotnie wpłynęła na poszerzenie współczesnej perspektywy postrzegania 

zachowań przedsiębiorstwa w kontekście badań nowej ekonomii instytucjonalnej, teorii agencji oraz 

teorii behawioralnej przedsiębiorstwa. Jej badania przyczyniły się również do lepszego poznania natury 

motywu przezornościowego gromadzenia środków pieniężnych przedsiębiorstw niefinansowych. 

Najważniejszym nurtem badawczym Habilitantki pozostaje jednak badanie zagadnień nadpłynności 

czego efektem jest nie tylko jej autorskie rozszerzenie katalogu definicji tego problemu, co wnosi nowe 

treści poznawcze, ale przede wszystkim wzbogacenie teorii struktury kapitału poprzez wskazanie 

zdolności do samofinansowania i rezerwy płynności jako kluczowych czynników zapewniających 

przedsiębiorstwu elastyczność finansową. Cenne są także osiągnięcia Habilitantki w tym zakresie 

wobec problematyki finansowania działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw 

niefinansowych. Nie sposób również pominąć także wyraźnego wkładu w rozwój teorii efektu 

redystrybucji kredytu bankowego za pośrednictwem kanału kredytu handlowego oraz teorii efektu 

redystrybucji rezerw płynności za pośrednictwem kanału udzielonych pożyczek przez przedsiębiorstwa 

niefinansowe poza grupą kapitałową. Pani dr Białek-Jaworska przeprowadziła również pionierskie 

badania poświęcone zależności między wyceną w wartości godziwej a rezerwą płynności. 

Wydział Zarządzania UŁ 
Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa 
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź 
tel.: 42 635 52 32, e-maił: sp.wz@uni.|odz.p| , ) www.wz.uni.lodz.pl 



Warte docenienia są także osiągnięcia Habilitantki na gruncie metodycznym. Wzbogaciła ona 

pojęcie nadpłyn ności i rezerw płynności przedsiębiorstw niefinansowych. Zastosowała własną definicję 

kredytu handlowego netto, co umożliwiło oddzielenie motywu transakcyjnego od motywu 

finansowego udzielania kredytu handlowego. Pani dr Białek-Jaworska także zaproponowała metodykę 

wyznaczania źródeł pochodzenia rezerw płynności na podstawie dekompozycji zmiany bilansowej 

środków pieniężnych z rachunku przepływów pieniężnych. Wartościowa i nowatorska jest także 

propozycja pomiaru nowego, zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego [czy 

wyodrębnienia krótkoterminowego kredytu bankowego od części kredytu długoterminowego 

wymagalnej do jednego roku. Habilitantka wskazuje także w autoreferacie szereg osiągnięć 

metodycznych polegających na innowacyjnym zastosowaniu metod ilościowych do pomiaru i analizy 

badanych zjawisk. W mojej ocenie trudno je zakwalifikować jako osiągnięcia w dyscyplinie finansów, 

mimo że służą takim celom. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że pani dr Białek-Jaworska właściwie zidentyfikowała lukę 

badawczą w zakresie badań nad problematyką zarządzania płynnością przedsiębiorstw, sformułowała 

odpowiednie, uzasadnione w dotychczasowym piśmiennictwie i merytorycznie wartościowe hipotezy 

badawcze, zastosowała właściwe i zróżnicowane metody analizy do ich weryfikacji. Przeprowadzone 

badania wykonano na nowych, lokalnych próbach badawczych. W efekcie powstał dorobek, który nie 

tylko ma znaczenie dla krajowego wymiaru analizy ekonomicznej, ale w części posiadający także cechy 

uniwersalne. Wyniki uzyskanych badań zostały opublikowane w czasopismach o dużym znaczeniu 

naukowym (dwie publikacje w czasopismach posiadających IF) oraz wydane w formie recenzowane] 

monografii lub części monografii przez renomowane oficyny wydawnicze. Można zatem stwierdzić, że 

publikacje pani dr Białek-Jaworskiej, wskazane jako osiągnięcie naukowe, wnoszą znaczący wkład w 

rozwój dyscypliny naukowej finanse. 

3. Ocena pozostałych osiągnięć zawodowych Habilitantki 

Poza pracami przedstawionymi jako osiągnięcie naukowe, pani dr Białek-Jaworska opublikowała 24 

prace ujęte na, do niedawna obowiązującej, liście B MNiSW (w tym 4 samodzielnie), 6 artykułów 

nieujętych na liście B MNiSW (w tym 3 samodzielnie), 2 monografie przygotowane we 

współautorstwie, 2 artykuły (working paper) przygotowane we współautorstwie, 13 rozdziałów w 

monografiach zagranicznych (w tym 3 samodzielnie), 10 rozdziałów w monografiach krajowych (w tym 

9 samodzielnie). Na uwagę zasługują także publikacje przygotowane we współpracy ze studentami (5 

artykułów), prace badawcze (14 raportów z przeprowadzonych badań) oraz 5 prac związanych z 

popularyzacją nauki. Liczna część prac została opublikowana w recenzowanych publikacjach wydanych 
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przez renomowane oficyny wydawnicze lub ośrodki akademickie. Wkład pani dr Białek-Jaworska jest 

znaczący i co najmniej proporcjonalny do liczby współautorów. 

Habilitantka skupiła się na czterech obszarach badawczych: 

› Finansowanie i decyzje alokacyjne przedsiębiorstw niefinansowych, któremu poświęciła 15 prac, 

. Sprawozdawczość finansowa, ujawnianie informacji (10 prac), 

. Przedsiębiorczość akademicka i działalność B+R (6 prac), oraz 

0 Koszty kształcenia wszkolnictwie wyższym (5 prac). 

Pierwszy obszar badawczy jest najsilniej związany ze wskazanym osiągnięciem naukowym. Z 

chronologicznego układu prac można dostrzec, że wiele badań ma charakter wstępny, a uzyskane 

wnioski pogłębiane są w kolejnych etapach badania problematyki alokacji przedsiębiorstw 

niefinansowych i ich decyzji inwestycyjnych. Świadczy to ewolucyjnym uzyskiwaniu doświadczeń 

naukowych i wpisuje się w dobre praktyki prowadzenia prac badawczych. Drugi obszar badawczy 

należy uznać za uzupełniający wobec głównego osiągnięcia naukowego. Przeprowadzone badania 

pozwoliły Habilitantce bliżej poznać problemy wpływu prawa podatkowego na politykę rachunkowości 

mikro i małych przedsiębiorstw i odcisnęły piętno na przygotowanej monografii. Podobne związki 

można odnaleźć w trzecim z poruszonych obszarów badawczych. Przeprowadzone analizy dotyczące 

komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych wydają się mieć duży wpływ na rezultaty badań 

nad modelami biznesowymi zaprezentowanymi w osiągnięciu naukowym. Ostatni ze wskazanych 

obszarów badawczych wydaje się być mało związany z głównym nurtem prac Habilitantki i wynika, 

najprawdopodobniej, ze sposobności przeprowadzenia badań w ramach projektu badawczego. 

Pani dr Anna Białek— Jaworska wykazuje także dużą aktywność na konferencjach naukowych. Po 

uzyskaniu stopnia doktora uczestniczyła w 12 konferencjach zagranicznych, wygłaszając 19 referatów 

i przewodnicząc 4 sesjom panelowym; 8 konferencjach międzynarodowych (8 wystąpień) oraz 20 

konferencjach krajowych (20 wystąpień). Ponadto Habilitantka uczestniczyła w 5 projektach 

badawczych i 2 mikrograntach, realizowała współpracę międzynarodową z uczelniami z Australii, 

Słowacji i Czech. Uczestniczyła także w dwóch konsorcjach i sieciach badawczych. Za swoją działalność 

naukową otrzymała nagrodę II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Była także dwukrotnie 

wyróżniona na konferencjach naukowych. Pani dr Białek-Jaworska pełniła również funkcję promotora 

pomocniczego w dwóch przewodach doktorskich. 

W obszarze aktywności dydaktycznej Habilitantka prowadziła zajęcia z zakresu szeroko rozumianej 

rachunkowości, realizowane na pierwszym i drugim stopniu studiów, wypromowała 84 prace 

magisterskie i licencjackie oraz uczestniczyła w prowadzeniu studiów podyplomowych. Za swoją 
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działalność dydaktyczną otrzymała dwie nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz nagrodę III 

stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Pani dr Anna Białek-Jaworska wykazała także dużą 

aktywność w działalności organizacyjnej jednostki macierzystej oraz brała udział w międzynarodowych 

i krajowych konferencjach oraz seminariach o charakterze popularyzującym naukę. 

4. Konkluzja 

W oparciu o analizę dostarczonych mi dokumentów i przedstawione powyżej opinie stwierdzam, że 

dorobek naukowy, dydaktyczny i popularyzatorski dr Anny Białek-Jaworskiej jest wartościowy i 

zasługuje na pozytywną ocenę. Przedstawiony cykl publikacji wskazany jako osiągnięcie naukowe 

stanowi istotny wkład w dziedzinę nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse i wypełnia wymogi 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 ze zm.). Wnioskuję zatem o dopuszczenie pani dr Anny 

Białek-Jaworskiej do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego. 

7 M W  
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