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Recenzja 

dorobku dr Anny Białek-Jaworskiej 

w związku z ubieganiem się przez Nią 

o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 

w dziedzinie NAUK EKONOMICZNYCH w dyscyplinie finanse 

Recenzja została sporządzona na podstawie pisma dziekana Wydziału Ekonomii 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z 19.07.2019 r. 

Wraz z ww. pismem otrzymałem „Wniosek z 20.03.2019 o przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie Hnanse”, kopię dyplomu 

doktorskiego, autoreferat Kandydatki (w wersji polskiej i angielskiej), wykaz opublikowanych 

prac naukowych oraz płytę CD, monografię i kopie publikacji składających się na cykl 

wskazany jako główne osiągnięcie badawcze, oświadczenia współautorów wspólnych 

publikacji. 

Uwagi wstępne 

Dr Anna Białek-Jaworska ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w 2001, 

następnie była uczestniczką studiów doktoranckich na tym wydziale (2001-2006). Stopień 

doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskała w 2006 roku na WNE UW na 

podstawie rozprawy „Przesłanki, kryteria i mechanizmy optymalizacji systemu kredytowania 

budownictwa mieszkaniowego w Polsce (studium teoretyczna-empiryczne). Promotorem 

rozprawy był prof. Władysław Baka (WNE UW), a recenzentami prof. Małgorzata Iwanicz- 

Drozdowska (SGH) i prof. Witold Koziński (WNE UW). 



Dr Anna Białek-Jaworska jest zatrudniona na WNE UW od 2006 roku, najpierw na stanowisku 

adiunkta (2006-2017), a obecnie na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze 

Bankowości, Finansów i Rachunkowości. 

Zainteresowania badawcze Kandydatki koncentrują się na problematyce finansów 

podmiotów gospodarczych i sprawozdawczości finansowej. Oprócz tego część Jej aktywności 

naukowej dotyczyła kosztów kształcenia w szkolnictwie wyższym oraz przedsiębiorczości 

akademickiej. Po uzyskaniu stopnia doktora najważniejszym obszarem stało się finansowanie 

i decyzje alokacyjne przedsiębiorstw niefinansowych oraz sprawozdawczość finansowa i 

ujawnianie informacji. 

Dorobek publikacyjny Habilitantki po 2006 roku obejmuje łącznie 71 pozycji (w tym 3 

monografie i 40 artykułów). Spośród artykułów dwa zostały opublikowane w czasopismach z 

tzw. listy A, jeden jest indeksowany w bazie Scopus, 32 artykuły są wydane w czasopismach z 

listy B. Ponadto 5 artykułów zostało opublikowanych w czasopismach międzynarodowych 

spoza list MNiSW. 42 teksty zostały wydane w języku polskim, a 29 — w języku angielskim. 

Sumaryczna liczba punktów „ministerialnych" za wszystkie publikacje wynosi 739 (średnio na 

jedną publikację 10,4, a pomijając publikacje niepunktowane — 11,5). 

Liczba cytowań wg: 

Web of Science — 18 (3 cytowania w czasopismach Web of Science Core Collection) 

Google Scholar — 123 

Indeks Hirscha: 

Google Scholar — 6 

Sumaryczny lF: jednoroczny 0,578; pięcioletni — 1,235. 

Całościowy dorobek publikacyjny Kandydatki oceniam bardzo pozytywnie, jest spójny 

tematycznie, problemy przez Nią podejmowane mają dużą wagę teoretyczną i praktyczną. 

Chcę także podkreślić bardzo dobre przygotowanie dokumentacji wniosku. Konstrukcja 

autoreferatu jest klarowna, napisany jest bardzo przejrzyście, zawiera wszystkie niezbędne 

dla oceny wniosku informacje. 



Jako główne osiągnięcie naukowe Habilitantka wskazała cykl 11 publikacji składający się z 
monografii, rozdziału w międzynarodowej pracy zbiorowej i 9 artykułów. Średnia wartość 
punktowa publikacji wchodzących w skład cyklu wynosi 14,3. 

Ocena głównego osiągnięcia naukowego 

Tytuł wskazanego, jako główne osiągnięcie naukowe, cyklu brzmi: „Finansowanie i decyzje 

alokacyjne przedsiębiorstw niefinansowych" i rzeczywiście w pełni odpowiada treściom 

publikacji, które się na niego składają. W skład cyklu wchodzi monografia „Uwarunkowania, 

mechanizmy i efekty udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe" wydana 

przez CeDeWu w 2018 roku. Recenzentami wydawniczymi byli prof. Jan Turyna i prof. Jerzy 

Wilkin. 

Problem podjęty w monografii ma duże znaczenie teoretyczne i praktyczne. Obiekt badań 

Autorki stanowią prywatne przedsiębiorstwa niefinansowe, nienotowane na giełdzie i 

niestosujące MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej). Jest to 

bardzo duża grupa, stanowiąca ponad 98% sektora przedsiębiorstw w Polsce. Podmioty te 

stosują uproszczoną rachunkowość. Wiedza o ich finansach jest zatem znacznie mniejsza niż 

w przypadku przedsiębiorstw publicznych (stosujących zasady MSSF). Podjęcie szerokich 

badań tej problematyki jest więc godne podkreślenia. 

Pierwsze zdanie książki dobrze uzasadnia potrzebę prowadzenia badań w tym zakresie: „W 

Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu korzystają z zewnętrznych 

źródeł finansowania długiem, co ogranicza ich rozwój, hamuje ich inwestycje, nasila awersję 

do ponoszenia ryzyka związanego z podejmowaniem projektów inwestycyjnych, a w 

konsekwencji ogranicza ich konkurencyjność”. Autorka pisze dalej, że ponieważ w Polsce jest 

najwyższy limit zwolnienia z prowadzenia ksiąg rachunkowych to aż 89% naszych 

przedsiębiorstw nie sporządza sprawozdań finansowych. M.in. stąd ich dostęp do kredytów 

bankowych jest gorszy. Zdaniem Habilitantki uproszczona rachunkowość i duży wpływ prawa 

podatkowego na wynik finansowy powodują, że „informacje pochodzące ze 

sprawozdawczości finansowej tracą cechy jakościowe, co utrudnia kredytodawcy analizę 

zdolności kredytowej, a w konsekwencji ogranicza dostęp do kredytu bankowego" (5.14). 

Dwie pierwsze hipotezy (5.12) dotyczą właśnie tej kwestii: przedsiębiorstwa dostarczające 



lepszej jakości informacji finansowych mają dłuższą zapadalność kredytu bankowego 

(hipoteza 1) i ponoszą niższe koszty finansowania się kredytem bankowym (hipoteza 2). 

Bardzo ważna jest hipoteza przyjęta w analizie strony podażowej dotycząca ujemnej 

zależności między poziomem rezerw płynności a rzeczowymi aktywami trwałymi, która 

stanowiła dla Autorki punkt wyjścia do poszukiwania przyczyn spadku inwestycji w środki 

trwałe przedsiębiorstw niefinansowych. 

Zgadzam się z tokiem rozumowania Habilitantki chociaż, przyznaję, nie zdawałem sobie 

sprawy ze znaczenia związków przyczynowych pomiędzy jakością informacji sprawozdawczej 

a źródłami finansowania przedsiębiorstw. 

Głównym celem badań przeprowadzonych przez dr Annę Białek-Jaworska było (5.15) 

„przedstawienie i diagnoza determinant, mechanizmu i skutków udzielania pożyczek przez 

prywatne przedsiębiorstwa niefinansowe (nienotowane na giełdzie papierów 

wartościowych) pozostałym (niepowiązanym kapitałowo) przedsiębiorstwom, jak i w ramach 

grupy kapitałowej”. 

Bardzo podoba mi się sposób ujęcia tego tematu przez Autorkę. Analiza zależności między 

jakością informacji sprawozdawczej a źródłami finansowania działalności firmy została 

przeprowadzona bardzo starannie, w pierwszych trzech rozdziałach jest to analiza strony 

popytowej, w dwóch kolejnych — strony podażowej. 

Należy podkreślić skalę i zakres przeprowadzonych przez Habilitantkę badań — 

niezbilansowany panel 30 tysięcy przedsiębiorstw niefinansowych (spółek z o.o., spółek 

akcyjnych z siedzibą w Polsce, nienotowanych na giełdzie papierów wartościowych, które 

złożyły sprawozdania finansowe w KRS za lata 2003-2014). W efekcie zidentyfikowano ponad 

4400 przedsiębiorstw niefinansowych udzielających pożyczek. 

Do analizy wyników badań wykorzystano modele mikroekonometrii finansowej. Strona 

metodologiczna stanowi bardzo mocny aspekt książki i pozwala wysoko ocenić warsztat 

badawczy dr Anny Białek-Jaworskiej. Dotyczy to zresztą także pozostałych publikacji 

Habilitantki wchodzących w skład przedstawionego do oceny cyklu. 

Większość postawionych przez Autorkę hipotez znalazło potwierdzenie (brak podstaw do ich 

odrzucenia) w wynikach badań. Za najważniejsze wnioski uważam dwa: 



1. Finansowanie działalności pożyczkami od innych przedsiębiorstw niefinansowych 
może być skutkiem korzystania z uproszczeń w rachunkowości oraz efektem wpływu 

prawa podatkowego na jakość informacji finansowych pochodzących ze 
sprawozdawczości MSP w Polsce (5.381). 

2. Bezpośrednim skutkiem udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe 

jest ograniczenie ich możliwości rozwojowych (5.383). 

Oceniana monografia jest, moim zdaniem, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Jest 

dobrze napisana i zredagowana. Mogłaby samodzielnie stanowić, jako główne osiągnięcie, 

podstawę wniosku habilitacyjnego. 

Pozostałe składowe cyklu przedstawionego przez dr Annę Białek-Jaworską potwierdzają 

moją wysoką Jej ocenę jako naukowca. Składają się na spójną całość, dotyczą bowiem 

tematów powiązanych ze sobą. Potwierdza to schemat 2 przedstawiony w Autoreferacie. 

W tekście „The sources of corporate savings in the era of financialization" (rozdział w 

monografii wydanej przez Routledge) Autorka zaproponowała nową metodę analizy 

oszczędności przedsiębiorstw wnosząc istotny wkład w rozwój badań na finansami firm. 

Zagadnienia związane z wykorzystaniem kredytu bankowego przez przedsiębiorstwa 

niefinansowe dr Anna Białek-Jaworska analizowała (poza monografią) w artykułach 

opublikowanych w „Naukach o Finansach” i „Argumenta Oeconomica". 

Kwestie związane z rezerwami płynności były przedmiotem Jej rozważań w tekstach 

zamieszczonych w „Banku i Kredycie”, „Economics and Business Review” oraz we 

wspomnianym wyżej rozdziale w monografii „Financialization and the Economy”. 

Na pytanie badawcze: czy przedsiębiorstwa niefinansowe utrzymujące rezerwy płynności 

ograniczają inwestycje w wyniku finansowania nimi (rezerwami) innych przedsiębiorstw" 

Habilitantka odpowiadała w publikacjach (poza ww.) wydanymi w „Ekonometrii", „Studiach 

Ekonomicznych”, „Baltic Journal of Management”. 

Uważam, że całość cyklu przedstawionego do oceny jest na dobrym poziomie 

merytorycznym, stanowi potwierdzenie dobrego warsztatu badawczego dr Anny Białek- 

Jaworskiej. 



Działalność recenzencka 

Na podkreślenie zasługuje działalność recenzencka Habilitantki. Łącznie sporządziła 43 
recenzje dla czasopism naukowych, z czego 3 dla czasopisma z listy JCR i 4 dla czasopism 
indeksowanych w bazie Scopus. 

Recenzowała także referaty zgłaszane na międzynarodowe konferencje cykliczne EuroMed 

Academy of Business w zakresie przedsiębiorczości i finansów przedsiębiorstw oraz INFINITI 

w zakresie finansów przedsiębiorstw. 

Kierowanie projektami badawczymi 

Po 2006 roku dr Anna Białek-Jaworska kierowała dwoma grantami (była w nich również 

główną wykonawczynią): 

1. Grant MNiSW: Infrastruktura informatyczna do prowadzenia badań nad wpływem 

systemu rachunkowości na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących 

działalność badawczo-rozwojową na przykładzie przedsiębiorczości akademickiej. 

2. Grant Digital Economy Lab UW: Badanie determinant rozwoju przedsiębiorczości 

akademickiej w branży biotechnologicznej. 

Wjednym grancie międzynarodowym pełniła funkcje kierownika zespołu polskiego: 

- Grant w ramach EU Lifelong Learning Programme: Financial and Accounting 

Seminars Targeting European Regions. 

Ponadto była głównym wykonawcą w dwóch projektach finansowanych przez Instytut Badań 

Ekonomicznych NBP: 

1. Determinanty oszczędności przedsiębiorstw i ich wpływ na sytuację 

makroekonomiczną Polski w latach 1995-2012. 

2. Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania polskich przedsiębiorstw. 

Wygłoszone referaty na konferencjach naukowych 



Dr Anna Białek—Jaworska wygłosiła referaty na 35 konferencjach (w tym 12 zagranicą). 29 
wystąpień było w języku angielskim. Ponadto prowadziła 6 sesji konferencyjnych (4 — 
zagranicą). Tematyka wystąpień odpowiadała wskazanym w autoreferacie obszarom 
zainteresowań naukowych. 

Biorąc pod uwagę wagę i tematykę konferencji na których Habilitantka występowała, 
oceniam ten element Jej aktywności bardzo pozytywnie. 

Opieka nad doktorantami 

Dr Anna Białek-Jaworska sprawowała funkcje promotora pomocniczego w jednym 

zakończonym przewodzie doktorskim. 

W 2019 roku powołano ją na promotora pomocniczego w kolejnym przewodzie doktorskim. 

Staże badawcze 

W 2018 roku dr Anna Białek-Jaworska otrzymała stypendium NAWA na odbycie w 2019 roku 

trzymiesięcznego stażu (stypendium im. Bekkera) w Queensland University Business School 

w Brisbane (Australia). 

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych 

Dr Anna Białek-Jaworska jest członkiem European Accounting Association (od 2014), 

International Association for Accounting Education and Research (od 2018) i Polskiego 

Towarzystwa Ekonomicznego (od 2018). 

Działalność dydaktyczna 

Habilitantka prowadziła/prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach | i II stopnia z 

przedmiotów związanych z rachunkowością finansową i podatkową. Ponadto realizuje 



zajęcia na studiach podyplomowych Rachunkowość i Rewizja Finansowa, Innowacyjna 

Gospodarka, Efektywność i Konkurencyjność Przedsiębiorstw. 

Brała także udział w opracowaniu licznych programów kształcenia na WNE UW, na studiach 

stacjonarnych i podyplomowych. Była kierownikiem programu Europejskiego Centrum 

Kształcenia European Business Competence Licence EBC na macierzystym wydziale. 

Uczestniczyła w procesie akredytacji WNE UW przez ACCA. 

Kierowała dwoma projektami dydaktycznymi: jednym na WNE UW (POKL 4.3), drugim — 

skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 

województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodnio-pomorskiego (realizowany 

przez Polskie Towarzystwo Matematyczne). 

W latach 2009-2018 Kandydatka była promotorem 84 prac magisterskich i 9 prac 

licencjackich. Była również recenzentem kilkudziesięciu prac dyplomowych na I i II stopniu 

studiów. Dwie prace magisterskie i jedna praca licencjacka napisane pod kierunkiem dr Anny 

Białek-Jaworskiej zostały nagrodzone w konkursach. 

Habilitantka otrzymała 3 nagrody za działalność dydaktyczną: dwie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej ijedną rektora UW. 

Całokształt działalności dydaktycznej dr Anny Białek—Jaworskiej zarówno prowadzonej na 

UW, jaki  poza nim, zasługuje na bardzo pozytywną ocenę. 

Działalność organizacyjna 

Kandydatka była zaangażowana w wiele prac organizacyjnych na uczelni. Przede wszystkim 

od 2015 roku reprezentuje w radzie wydziału grupę tzw. pozostałych nauczycieli 

akademickich i jest członkiem (od 2012) Wydziałowej Komisji Konkursowej i Oceniającej. W 

latach 2008-2015 była kierownikiem ścieżki zajęć specjalizacyjnych „Projektowanie 

Systemów Rachunkowości”. W okresie 2008-2013 pełniła funkcję kierownika Centrum 

Egzaminacyjnego EBC*L. 

Poza UW prowadziła szkolenia dla kancelarii podatkowej, Instytutu Rynku Kapitałowego oraz 

dla ECORYS Sp. z o.o. 



Od 2016 roku jest skarbnikiem Fundacji i, Fryderyka Skarbka Pracowników i Absolwentów 
WNE UW. 

Ekspertyzy i współpraca z otoczeniem 

Habilitantka wykonywała także ekspertyzy dotyczące rachunkowości, działalności B+R. 

Pracowała w zespołach eksperckich ijako analityk w Digital Economy Lab (UW). 

Wniosek końcowy 

Moja ostateczna ocena wniosku habilitacyjnego dr Anny Białek-Jaworskiej jest 

zdecydowanie pozytywna. Uważam, że wniosek o nadanie Jej stopnia naukowego doktora 

habilitowanego jest w pełni zasadny. Dr Anna Białek-Jaworska jest w pełni dojrzałą, bardzo 

utalentowaną i pracowitą badaczką, bardzo dobrym nauczycielem akademickim, osobą 

aktywną na polu organizacyjnym. 

Na koniec chcę jeszcze raz zwrócić uwagę na bardzo rzetelne i bardzo dobrze zredagowane 

materiały składające się na wniosek Habilitantki. 


