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1. PREZENTACJA INFORMACJI OGÓLNYCH DOTYCZĄCYCH HABILITANTA 

1.1. IMIĘ I NAZWISKO 

LESZEK CZAPIEWSKI 

1.2.  POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE 

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych (01.07.2005 r.) 

Jednostka nadająca: Rada Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 

(obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) 

Tytuł rozprawy doktorskiej:  

OCENA PRZYDATNOŚCI METOD KONSTRUOWANIA PORTFELA AKCJI. STUDIUM EMPIRYCZNE 

POLSKIEGO RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. 

Promotor: †dr hab. Jan Sobiech 

Recenzenci: prof. Jan Czekaj, prof. Waldemar Frąckowiak 

 

Dyplom magistra - studia magisterskie (1990-1995) 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Planowania i Zarządzania; 

Kierunek: Cybernetyka ekonomiczna i informatyka;  

Specjalność: Przetwarzanie danych i rachunkowość;  

Ocena na dyplomie: bardzo dobry 

1.3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH 

Zatrudnienie w Akademii Ekonomicznej/ Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu: 

01.08.2016 r. – nadal:  starszy wykładowca w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw, 

01.09.2005 r. – 31.07.2016 r. :  adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw, 

01.02.1997 r. – 31.08.2005 r. : asystent w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw, 

01.10.1995 r. – 31.01.1997 r. : studia doktoranckie na Wydziale Planowania i Zarządzania 

– Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. 
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2. OMÓWIENIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY Z 

DNIA 14 MARCA 2003 O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM 

ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (DZ. U. NR 65, POZ. 595 

ZE ZM.) 

2.1. TYTUŁ JEDNOTEMATYCZNEGO CYKLU PUBLIKACJI 

„KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWA REAKCJA INWESTORÓW  

NA PIERWOTNE EMISJE AKCJI NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM” 

2.2. WYKAZ PUBLIKACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD JEDNOTEMATYCZNEGO CYKLU 

PUBLIKACJI STANOWIĄCY ZNACZĄCY WKŁAD W ROZWÓJ NAUK EKONOMICZNYCH W 

DYSCYPLINIE FINANSE 

Jednotematyczny cykl publikacji „Krótko- i długoterminowa reakcja inwestorów na 

pierwotne emisje akcji na polskim rynku kapitałowym”, stanowiący osiągnięcie wynikające z 

art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003, nr 65, poz. 595 ze zm.) i będący moim wkładem 

w rozwój nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, obejmuje zestaw 21 najważniejszych 

publikacji, polskich i zagranicznych, z obszaru problematyki reakcji inwestorów na pierwotne 

emisje akcji na polskim rynku kapitałowym. 

Wszystkie prace w jednotematycznym cyklu przed ich opublikowaniem zostały 

zrecenzowane. Wymienione publikacje zostały wydane w formie monograficznej, prac lub 

zeszytów naukowych oraz czasopism naukowych. Spośród 21 prac, 11 zostało opublikowanych 

w języku angielskim a 10 w języku polskim. 

Do jednotematycznego cyklu publikacji zaliczyłem następujące pozycje: 

[A1] Explanatory Power of Pre-Issue Financial Strength for Long-Term Market Performance: 

Evidence From Initial Equity Offerings on an Emerging Market (2019) - współautor Lizińska J., 

mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, International Journal of Financial Studies 7 (1), s. 16. 

DOI: 10.3390/ijfs7010016, (indeksowane w Scopus). 

[A2] Is Window-Dressing around Going Public Beneficial? Evidence from Poland (2019) - 

współautor Lizińska J., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, Journal of Risk and Financial 

Management 12 (1), s. 18. DOI: 10.3390/jrfm12010018, (indeksowane w Scopus). 
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[A3] Towards Economic Corporate Sustainability in Reporting: What Does Earnings 

Management around Equity Offerings Mean for Long-Term Performance? (2018) - współautor 

Lizińska J., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, Sustainability 10 (12), s. 4349. DOI: 

10.3390/su10124349, (Impact Factor: 2,075; Lista A MNiSZ; indeksowane w Web of Science; 

indeksowane w Scopus). 

[A4] Earnings Management and the Long-Term Market Performance of Initial Public 

Offerings in Poland (2018) - współautor Lizińska J., mój udział merytoryczny w publikacji: 

50%, Springer Proceedings in Business and Economics t. 62. Finance and Sustainability. Proceedings 

from the Finance and Sustainability Conference, Wroclaw 2017, Springer International Publishing, 

s. 121–134, (Lista B MNiSZ, indeksowane w Web of Science). 

[A5] Earnings Management and Underpricing of IPOs on an Emerging Market (2018) - 

współautor Lizińska J., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, Studia Oeconomica 

Posnaniensia 6 (2), s. 7–20. DOI: 10.18559/SOEP.2018.2.1, (Lista B MNiSZ). 

[A6] Pierwotne emisje akcji na wybranych rynkach (2017) - współautor Lizińska J., mój udział 

merytoryczny w publikacji: 50%, w: Mizerka J. i Lizińska J. (red.), Pierwsze oferty publiczne 

w Polsce i na świecie. Kontrowersje wokół anomalii rynkowych, Warszawa: CeDeWu, s. 81–

99. 

[A7] Natychmiastowa reakcja cenowa na debiut giełdowy (2017) - współautor Lizińska J., mój 

udział merytoryczny w publikacji: 50%,. w: Mizerka J. i Lizińska J. (red.), Pierwsze oferty 

publiczne w Polsce i na świecie. Kontrowersje wokół anomalii rynkowych, Warszawa: 

CeDeWu., (s. 101–119). 

[A8] Długookresowy wpływ debiutu giełdowego na ceny akcji (2017) - współautor Lizińska J., 

mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, w: Mizerka J. i Lizińska J. (red.), Pierwsze oferty 

publiczne w Polsce i na świecie. Kontrowersje wokół anomalii rynkowych, Warszawa: 

CeDeWu, s. 121–141. 

[A9] Wykorzystanie pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha na polskim rynku 

kapitałowym (2016), Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (nr 4 (82) Cz.2 Rynek kapitałowy i 

wycena przedsiębiorstw), s. 71–83. DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-05, (Lista B MNiSZ). 

[A10] IPO Firms’ Earnings Quality in Poland Around the Crisis (2016) - współautor Lizińska J., 

mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 

Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia 4, s. 201–212. DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-16, (Lista B 

MNiSZ). 
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[A11] Manipulowanie zyskami przez spółki debiutujące na GPW (2016) - współautor 

Lizińska J., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny 78 (4), s. 197. DOI: 10.14746/rpeis.2016.78.4.15, (Lista B MNiSZ). 

[A12] Is the IPO Anomaly in Poland Only Apparent or Real? (2016) - współautor Lizińska J., 

mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, Springer Proceedings in Business and Economics , The 

essence and measurement of organizational efficiency, Springer International Publishing, s. 175–

194, (Lista B MNiSZ, indeksowane w Web of Science). 

[A13] Model CAPM i trójczynnikowy model Famy-Frencha w analizie zdarzeń na polskim 

rynku kapitałowym (2015), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki 

Finansowe, Ubezpieczenia (nr 73 Ryzyko, zarządzanie, wartość), s. 609–620, (Lista B MNiSZ). 

[A14] Determinanty underpricingu w Polsce i na innych wybranych rynkach wschodzących 

(2015) - współautor Lizińska J., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (386), s. 112–125, (Lista B MNiSZ). 

[A15] Reassessing Polish IPO Underpricing and Underperformance (2015) - współautor 

Lizińska J., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia 

oeconomica 1 (310), DOI: 10.18778/0208-6021.310.05, (Lista B MNiSZ). 

[A16] Does Timing Matter for the Determinants of IPO Short-term Returns? Evidence from the 

Top Emerging Markets (2015) - współautor Lizińska J., mój udział merytoryczny w publikacji: 

50%, w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia oeconomica 1 (310), DOI: 10.18778/0208-6021.310.04, 

(Lista B MNiSZ). 

[A17] Determinanty natychmiastowych stóp zwrotu z akcji spółek Skarbu Państwa 

dokonujących pierwotnych ofert publicznych (2014) – współautor: Mizerka J., Jewartowski T., 

Kałdoński M., mój udział merytoryczny w publikacji: 25%, Ekonomista (nr 4), s. 571–590, (Lista 

B MNiSZ; indeksowane w Web of Science; indeksowane w Scopus). 

[A18] Performance of Polish IPO Firms: Size and Profitability (2014) - współautor Lizińska J., 

mój udział merytoryczny w publikacji: 50%,. Gospodarka Narodowa (nr 1), s. 53–71, (Lista B 

MNiSZ; indeksowane w Web of Science). 

[A19] Company size, book-to-market and momentum effects, and other deviations from the 

CAPM - evidence from the Warsaw stock exchange (2013), Business and Economic Horizons 9 

(3), s. 79–86. DOI: 10.15208/beh.2013.15, (Lista B MNiSZ). 
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[A20] Anomalie w modelu CAPM wynikające z cech fundamentalnych spółek (2013), Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (nr 62), s. 245–253, 

(Lista B MNiSZ).  

[A21] Wybrane cechy fundamentalne spółek a kształtowanie się ponadprzeciętnych stóp 

zwrotu na przykładzie GPW w Warszawie (2011), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu (nr 174 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy), s. 439–449, (Lista 

B MNiSZ). 

2.3. UZASADNIENIE WYBORU PROBLEMATYKI I UMIEJSCOWIENIE JEDNOTEMATYCZNEGO 

CYKLU PUBLIKACJI W TEORII EKONOMII 

Rynki finansowe są miejscem, gdzie inwestorzy lokujący swoje pieniądze w akcje, obligacje, 

czy też inne dostępne instrumenty, podejmują na ogół decyzje inwestycyjne z myślą o uzyskaniu 

odpowiednio wysokiej stopy zwrotu. Racjonalny inwestor będzie zatem wybierał inwestycję 

cechującą się określoną relacją zysku i ryzyka, która pozwoli mu na maksymalizowanie 

użyteczności. Poszukiwanie przyczyn wyjaśniających kształtowanie się cen akcji od wielu lat jest 

w centrum zainteresowania badaczy i uczestników rynku kapitałowego. W cyklu życia 

przedsiębiorstwa, niezmiernie istotnym momentem, szczególnie dla obecnych i potencjalnych 

jego inwestorów w perspektywie kształtowania się oczekiwanych cen akcji, jest z całą pewnością 

decyzja o wejściu spółki na giełdę. 

Decyzja o wprowadzeniu spółki na giełdę może mieć różne przyczyny. Do najważniejszych z 

nich zaliczyć można możliwość pozyskania nowego kapitału, ponieważ najczęściej debiutowi 

giełdowemu towarzyszy tzw. pierwotna emisja akcji (initial public offering, IPO), z drugiej zaś 

strony umożliwia dotychczasowym właścicielom uzyskanie korzyści ze sprzedaży udziałów 

(por. Ritter i Welch 2002; Zingales 1995). Pierwotna emisja akcji może również prowadzić do 

zwiększenia dostępności kapitału oraz minimalizacji kosztu jego pozyskania (por. Brau i Fawcett 

2006; Myers i Majluf 1984). 

Niektóre ze zjawisk związanych z pierwotną emisją akcji szczególnie przyciągają 

zainteresowanie badaczy i praktyków. Należą do nich z całą pewnością natychmiastowa oraz 

długookresowa reakcja cenowa następująca po dokonaniu IPO. Wiele badań prowadzonych 

głównie na rynku amerykańskim, ale również na innych rynkach, w tym na polskim rynku 

kapitałowym, wskazuje na dwie osobliwości związane z debiutem na giełdzie. Po pierwsze, 

obserwowane były ponadprzeciętnie wysokie natychmiastowe stopy zwrotu, co oznacza, że 
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debiutujące spółki „pozwalały zarobić” w krótkim czasie tym inwestorom, którzy zapisali się na 

akcje tych spółek. Po drugie, odnotowano, iż w dłuższym okresie ceny akcji debiutujących spółek 

rosły relatywnie wolno lub wręcz spadały czy to na tle całego rynku, czy na tle cen akcji innych, 

porównywalnych spółek, przekładając się w konsekwencji w dłuższym okresie na relatywnie 

niższe stopy zwrotu z inwestycji w akcje debiutujących spółek. 

Pierwszą z osobliwości określa się mianem niedowartościowania IPO (IPO underpricing), a 

drugą mianem długoterminowego przewartościowania (long-term IPO underperformance). 

Niedowartościowanie IPO może być do pewnego stopnia konsekwencją świadomych działań 

zarządu, który ustala cenę akcji spółki obowiązującą podczas oferty na poziomie niższym niż jej 

tzw. wewnętrzna wartość, co określa się mianem „pieniędzy pozostawionych na stole - money left 

on the table” (Welch 1989). Istnieje wiele teorii, które próbują wyjaśnić to zjawisko, odwołując się 

do tezy o racjonalności uczestników rynku. Z drugiej strony, ponadprzeciętna natychmiastowa 

stopa zwrotu z akcji debiutujących spółek może być rezultatem nie do końca racjonalnych działań 

uczestników rynku kapitałowego tuż po debiucie spółki, którzy „podbijają” rynkową cenę akcji 

powyżej jej wartości wewnętrznej. Rezygnacja z założenia o pełnej racjonalności inwestorów 

sprawia, że kształtowanie się stóp zwrotu z inwestycji w akcje debiutujących spółek rozważane 

bywa także na gruncie finansów behawioralnych (por. Ljungqvist, Nanda i Singh 2006, Miller 

1977, Loughran i Ritter 2002). Według głównego nurtu koncepcji poświęconych 

niedowartościowaniu IPO, przyczyn występowania tego zjawiska można również upatrywać w 

asymetrii informacji (por. Rock 1986; Welch 1989, Benveniste i Spindt 1989, Ritter i Welch 2002). 

Według innych koncepcji niedowartościowanie służy jako środek do uzyskania określonych 

celów związanych z alokacją akcji pomiędzy określone grupy inwestorów, co może być 

wykorzystywane przez zarządy spółek do utrzymywania kontroli nad spółką i uzyskiwania z 

tego tytułu tzw. prywatnych korzyści (por. Benveniste i Spindt 1989, Sherman i Titman 2002, Boot 

i Chua 1996, Brennan i Franks 1997, Stoughton i Zechner 1998). 

Oddziaływanie czynników wpływających na zachowanie się cen akcji w dłuższym terminie 

jest zdecydowanie trudniejsze do ustalenia. Dwie teorie wydają się szczególnie interesujące ze 

względu na możliwości empirycznej ich weryfikacji. Pierwsza dotyczy rozbieżności opinii co do 

właściwej wartości spółki (por. Miller 1977, Houge, Loughran i Suchanek 2001, Geczy, Musto i 

Reed 2002, Ljungqvist, Nanda i Singh 2006). Zgodnie z tą koncepcją w momencie debiutu spółki 

może dojść do „sztucznego” zawyżenia ceny jej akcji, która następnie powraca do właściwego 

poziomu tworząc efekt ujemnych długoterminowych stóp zwrotu. Druga dotyczy możliwości 
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manipulacji wynikami debiutującej spółki, aby zawyżyć jej cenę w debiucie, która później ulega 

obniżeniu (por. Teoh, Wong i Rao 1998; Teoh, Welch i Wong 1998, Healy i Whalen 1999, Dechow 

i Skinner 2000, Du Charme, Malatesta i Sefcik 2001, Dechow i Schrand 2004). 

Powyższe anomalie cenowe związane z IPO, chociaż zostały już zaobserwowane na wielu 

rynkach kapitałowych, wciąż jednak wzbudzają kontrowersje wśród praktyków i naukowców. 

Bardzo istotne w tym zakresie jest więc wypełnienie luki badawczej w odniesieniu do 

pierwotnych emisji akcji na wschodzących, a szczególnie na polskim rynku kapitałowym, w 

przypadku którego zjawiska te są jeszcze względnie mało rozpoznane. 

2.4. CHARAKTERYSTYKA JEDNOTEMATYCZNEGO CYKLU PUBLIKACJI 

Jednotematyczny cykl publikacji, składający się z 21 artykułów [A1-A21], można pod 

względem tematyki zrealizowanych w nich badań podzielić na 5 części, co zaprezentowano na 

rys. 1. 

Rysunek. Obszary badawcze wchodzące w skład jednotematycznego cyklu publikacji. 
 

Długoterminowa reakcja inwestorów na 
IPO i jej determinanty

[A8],[A12],[A15],[A18]KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWA REAKCJA 
INWESTORÓW NA PIERWOTNE EMISJE AKCJI 

NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

Krótkoterminowa reakcja inwestorów 
na IPO i jej determinanty

[A7],[A12],[A14],[A15],[A16],[A17],[A18]
Długoterminowa reakcja inwestorów na 
IPO a zjawisko manipulowania zyskami

[A1],[A2],[A3],[A4],[A5],[A10],[A11]

Pierwotne emisje akcji 
na GPW w Warszawie

[A6]

Metody pomiaru reakcji inwestorów w 
kontekście pierwotnych emisji akcji

[A9],[A13],[A19],[A20],[A21]

 

W skład obszaru „Pierwotne emisje akcji na GPW w Warszawie” objaśniającego skalę i 

strukturę IPO oraz cechy debiutujących spółek wchodzi publikacja [A6]. Drugi obszar – 

„Krótkoterminowa reakcja inwestorów na IPO i jej determinanty” związany jest z 7 publikacjami 

([A7], [A12], [A14-A18] i objaśnia skalę underpricingu IPO i jego determinanty na polskim rynku 

kapitałowym na tle rynków rozwiniętych i wschodzących. Trzeci i czwarty obszar: 

„Długoterminowa reakcja inwestorów na IPO i jej determinanty” oraz „Długoterminowa reakcja 

inwestorów na IPO a zjawisko manipulowania zyskami” oparte są odpowiednio na 4 i 7 

publikacjach: [A8], [A12], [A15], [A18] oraz [A1-A5], [A10-A11] i związane są z poziomem 
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długoterminowej reakcji – underperformance IPO wraz z objaśnieniem jego determinant dla 

polskiego rynku kapitałowego (na tle pozostałych rynków). Ze względu na specyficzny charakter 

część związana z manipulowaniem zyskami dla spółek IPO została objaśniona odrębnie. Ostatni 

obszar – „Metody pomiaru reakcji inwestorów w kontekście pierwotnych emisji akcji” dotyczy 

metod pomiaru reakcji inwestorów na takie zdarzenie rynkowe jakim jest IPO i zawiera wyniki 

badań (publikacje: [A9], [A13], [A19-A21]), których wcześniejsza realizacja była niezbędna do 

przeprowadzenia badań zawartych w pozostałych obszarach jednotematycznego cyklu. 

2.4.1. Pierwotne emisje akcji na GPW w Warszawie 

Skala i struktura czasowa pierwotnych emisji akcji oraz cechy spółek dokonujących debiutu 

giełdowego zostały zaprezentowane w artykule [A6]. Aktywność spółek w zakresie pierwotnych 

emisji akcji dokonywanych w Polsce jest (podobnie jak na innych rynkach) ściśle powiązana z 

koniunkturą giełdową. Liczba debiutów giełdowych znacząco maleje w okresach bessy i wzrasta 

w okresach hossy. W okresie 2005-2012 największą liczbę debiutów giełdowych odnotowano w 

czwartym kwartale 2007 roku. Po tym okresie, w wyniku nasilenia się zjawisk kryzysowych, 

nastąpił znaczny spadek liczby pierwotnych emisji. Wspomniana tendencja uległa odwróceniu 

już w drugim kwartale 2009 roku i o ile na świecie liczba debiutów giełdowych po 2009 roku 

systematycznie zbliżała się do poziomów sprzed kryzysu, o tyle w Polsce mamy do czynienia z 

relatywnie znacznie mniejszą aktywnością spółek dokonujących IPO niż we wcześniejszych 

okresach. 

W przypadku polskiego rynku kapitałowego można mówić też o istotnym zróżnicowaniu 

sektorowym w zakresie liczby IPO. W odróżnieniu od tendencji światowych najbardziej liczną 

grupę debiutantów giełdowych reprezentuje sektor informatyczny. Spośród pozostałych 

sektorów do najczęściej pozyskujących kapitał z polskiej giełdy należały handel, handel hurtowy, 

przemysł elektromaszynowy oraz inne usługi finansowe. Wraz ze spółkami z sektora IT, 

przedsiębiorstwa reprezentujące wspomniane sektory były odpowiedzialne za ponad 40% ogółu 

wszystkich transakcji. 

Pod względem skali działalności, spółki dokonujące IPO w Polsce były relatywnie duże w 

stosunku do spółek debiutujących na świecie. Prawdopodobnie było to wynikiem dużych 

transakcji prywatyzacyjnych, które miały miejsce w analizowanym okresie. Jednocześnie spółki 

przeprowadzające IPO w Polsce charakteryzowały się przeciętnie niższym poziomem 

rentowności sprzedaży i wyższym poziomem rentowności aktywów oraz wyższym poziomem 

dźwigni finansowej. Z kolei przeciętny poziom zadłużenia spółek dokonujących IPO w Polsce 
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wynosił około 56% i był ponad dwa razy większy w porównaniu do IPO na świecie. W Polsce, 

podobnie jak w innych krajach, pierwotnym emisjom akcji sprzyjała dobra koniunktura na 

giełdzie w okresie około emisji. 

2.4.2. Krótkoterminowa reakcja inwestorów na IPO i jej determinanty 

Zachowanie cen akcji spółek dokonujących po raz pierwszy emisji akcji na giełdzie (initial 

public offering, IPO) należy do tych anomalii, które od dziesiątek lat są przyczynkiem do wielu 

dyskusji toczonych wśród praktyków i teoretyków. Niektórzy próbują wykazać iluzoryczność tej 

anomalii, wskazując na uznaniowość czy wręcz błędy metod estymacji. Dla innych wyniki 

dowodzące istnienia nadwyżkowych stóp zwrotu stanowią argument zaprzeczający 

prawdziwości hipotezy efektywności rynku. Są też i tacy, którzy postrzegają istnienie 

ponadnormalnej reakcji cenowej przez pryzmat chwilowej jedynie ułomności rynku, który i tak 

ostatecznie wyceni walory według ich prawdziwej wartości.  

Natychmiastowe stopy zwrotu osiągane po wejściu na giełdę są ponadprzeciętnie wysokie, co 

określane jest mianem niedoszacowania, niedowartościowania czy underpricingu. Jeżeli akcje 

spółek sprzedawane są po cenie emisyjnej ustalonej poniżej wartości rynkowej, wówczas część 

kapitału, który spółka mogłaby pozyskać, zostaje w posiadaniu inwestorów. Na rynkach 

wschodzących, a szczególnie na polskim rynku akcji, empirycznych dowodów niedoszacowania 

IPO w porównaniu do rozwiniętych rynków jest stosunkowo mało. 

Istotę i skalę underpricingu na GPW w Warszawie na tle innych rynków opisują artykuły: [A7], 

[A12], [A14-A18]. 

W publikacji [A7] ocena krótkoterminowej reakcji cenowej na dokonanie pierwotnej emisji 

akcji została przeprowadzona na podstawie natychmiastowych stóp zwrotu z akcji spółek 

dokonujących IPO (initial return, IR) oraz dodatkowo możliwe było wyznaczenie skorygowanej 

(nadwyżkowej) stopy zwrotu (initial adjusted return, IAR) z wykorzystaniem różnego typu stopy 

benchmarku (skonstruowanej w oparciu o indeks giełdowy i różnego rodzaju portfele 

porównawcze).  

W badanym okresie 2005-2012 skala underpricingu na kapitałowych rynkach rozwiniętych i 

wschodzących (poza Polską) malała, co zasadniczo potwierdza rezultaty uzyskane przez innych 

badaczy. O ile w latach 2005-2006 średni poziom underpricingu dla całej próby badawczej 

oscylował wokół 22% (8,6% według wartości mediany), o tyle w ostatnich trzech latach analizy 

skala wspomnianego zjawiska uległa ograniczeniu do poziomu niespełna 18% (8,8% w 

przypadku mediany). W latach 2007-2009 przeciętny poziom niedoszacowana cen akcji był 
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jednak relatywnie wysoki i przyjmował wartość 29% (mediana underpricingu dla tego okresu 

wynosi 10%). 

Wyniki badań przeprowadzonych na podstawie 445 transakcji IPO dokonanych w latach 

1991-2013 na GPW w Warszawie potwierdzają występowanie dodatnich statystycznie istotnych 

natychmiastowych stóp zwrotu. W latach 1991-2013 średnia natychmiastowa stopa zwrotu 

wynosiła 13,9%, zaś nadwyżkowa stopa zwrotu skorygowana o WIG była nieznacznie wyższa i 

przyjmowała wartość 14,2%. Mediana wyniosła odpowiednio 7,6% dla surowej stopy zwrotu 

oraz 7,5% w przypadku stopy skorygowanej o WIG. Rodzaj benchmarku oraz sposób szacowania 

średniej stopy zwrotu nie ma większego wpływu na istnienie underpricingu, choć pewnym 

wahaniom ulega jego poziom (dla wszystkich portfeli referencyjnych przeciętna ponadnormalna 

stopa zwrotu oscylowała wokół 13,5%, natomiast mediana wahała się w przedziale od 6,9% do 

7,9%). 

W badaniach zaprezentowanych w artykule [A12] niezależnie od zastosowanego benchmarku 

dla polskiego rynku początkowe skorygowane zwroty były dodatnie (dla lat 1995-2013 średnia 

oscylowała w okolicy niecałych 14% a mediana w okolicy 10%). Poziom niedoszacowania był 

nieco niższy pod względem średnich i median dla nowszej próby (1995–2013) w porównaniu z 

próbą obejmującą lata od 1995 do 2008 roku. Było to podobne do wniosków z poprzednich badań 

na GPW w Warszawie. 

W artykule [A14] analiza poziomu underpricingu prowadzona na próbie badawczej IPO 

dokonywanych w okresie 2005-2013, pozwoliła zaktualizować badania w zakresie underpricingu 

zarówno dla Polski, jak i dla 19 rynków wschodzących Ameryki, Europy, Środkowego Wschodu 

i Azji indeksowanych przez Morgan Stanley Capital International. Skala zjawiska niedoszacowania 

cen akcji debiutujących spółek, mierzonego poziomem natychmiastowych skorygowanych i 

surowych stóp zwrotu, było w okresie 2005-2013 przeciętnie mniejsze dla debiutów 

zrealizowanych na GPW w Warszawie w porównaniu z innymi rynkami wschodzącymi. Średnie 

natychmiastowe skorygowane stopy zwrotu odnotowano dla Polski na poziomie 13,7% (przy 

medianie 6,4%) przy średnio 19,4% (mediana 9,0%) dla innych rynków wschodzących. 

Porównując wyniki dla podokresów, zauważyć można spadek poziomu underpricingu dla 

debiutów na GPW. Dla przedkryzysowych lat 2005 i 2006 niedoszacowanie sięgało średnio 22,3% 

(mediana 6,6%), a w latach 2009-2013 tylko średnio 6,9% (mediana 5,3%). Dla pozostałych rynków 

wschodzących underpricing w tych okresach był na poziomie średnio 16,9% (7,0%) i 18,5% (8,5%). 
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W artykule [A16] zbadano krótkoterminowe zachowanie cen pierwotnych ofert publicznych 

(IPO) akcji na trzech największych rynkach wschodzących w okresie od 2005 do 2012r. 

Odnotowano wyjątkowo wysokie początkowe, dwu- i czterotygodniowe zwroty z pierwszych 

ofert publicznych (IPO) na trzech największych rynkach wschodzących w latach 2005–2012. 

Najwyższy poziom krótkoterminowych zwrotów odnotowano w Chinach. Wyniki wskazały na 

istnienie znaczących różnic w krótkoterminowych zyskach z IPO między początkowymi 

emisjami akcji oferowanymi na poszczególnych typach rynku. 

W badania z artykułu [A17] na przykładzie pierwszych ofert publicznych dokonywanych na 

GPW w Warszawie w latach 1991–2011 dokonano pomiaru natychmiastowych stóp zwrotu 

odrębnie dla grupy spółek prywatyzowanych (PIPO) oraz typowych ofert prywatnych (IPO). W 

przypadku obydwu tych grup zaobserwowano istotną różnicę w poziomie natychmiastowych 

stóp zwrotu w początkowym okresie funkcjonowania giełdy (1991–2000) w porównaniu z 

okresem późniejszym (2001–2011). Przeciętny poziom nadzwyczajnych stóp zwrotu (IAR) 

znacznie się obniżył (średnie stopy zwrotu wyznaczone na podstawie wszystkich analizowanych 

przypadków zmniejszyły się z 34,1% do 13,6%, przy medianach odpowiednio: 14,0% i 5,5%). 

Kolejnym wnioskiem płynącym z badania jest brak istotnych różnic w poziomie stóp zwrotu 

pomiędzy grupą spółek prywatyzowanych (PIPO) oraz grupą ofert prywatnych (IPO), zarówno 

w całym badanym okresie, jak i w poszczególnych jego podokresach.  

W artykule [A18] badano zachowanie cen po wstępnych ofertach publicznych (IPO) 

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2004–2009. Badanie 

udokumentowało niższy poziom underpricingu IPO w porównaniu z poprzednimi badaniami na 

GPW w Warszawie. Średni zwrot z pierwszego dnia (IAR) wyniósł 10,98 proc.  

Realizowane w ramach prezentowanego cyklu artykułów badania oprócz skali underpricingu 

IPO w Polsce i na świecie pozwoliły na weryfikację czynników wpływających na poziom tego 

niedowartościowania (publikacje [A7], [A14], [A16-A18]). 

W publikacji [A7] dokonano próby identyfikacji czynników wpływających na kształtowanie 

się natychmiastowych stóp zwrotu z transakcji IPO dokonanych na świecie oraz z osobna dla 

polskiego rynku akcji. Identyfikacja czynników wpływających na kształtowanie się 

natychmiastowych stóp zwrotu z transakcji IPO dokonanych na świecie w latach 2005-2012 

przeprowadzona została z wykorzystaniem modeli regresji wielorakiej, w których zmienne 

objaśniające odpowiadały czynnikom opisywanym przez wybrane teorie opisujące 

kształtowanie się stóp zwrotu z akcji debiutujących spółek. Spośród wszystkich zmiennych 
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objaśniających underpricing na świecie – trzy okazały się istotne i pozytywnie wpływające na 

poziom underpricingu: wskaźnik rentowności sprzedaży, zmienność stóp zwrotu spółki we 

wczesnym okresie emisji oraz stan koniunktury przed debiutem. W niektórych wariantach 

statystycznie istotną zmienną objaśniającą (zależność negatywna) okazałą się skala działalności. 

W przypadku badań odnoszących się do identyfikacji determinant underpricingu w Polsce, do 

próby badawczej włączono tylko te pierwotne emisje akcji, które były dokonywane przez spółki 

z sektora pozafinansowego. Przeprowadzone badania prowadzą do następujących wniosków: 

skala działalności okazała się statystycznie nieistotną zmienną objaśniającą, natomiast istotne i 

pozytywnie wpływające zmienne to: wskaźnik rentowności aktywów, historyczny underpricing 

odnotowany w okresie przed emisją, koniunktura giełdowa przed IPO oraz zmienność stóp 

zwrotu w krótkim okresie po debiucie. 

Uzyskane wyniki wskazują, iż zróżnicowanie natychmiastowych stóp zwrotu z akcji 

debiutujących spółek można przynajmniej częściowo wytłumaczyć odwołując się do koncepcji 

market timing. Pozytywny wpływ zmiennych mierzących średni poziom underpricingu oraz 

średnią zmianę indeksu rynkowego z okresu poprzedzającego debiut świadczą, że spółki 

debiutujące po okresach tzw. „rozgrzanego rynku” generują wyższe przeciętne natychmiastowe 

stopy zwrotu, co można tłumaczyć utrzymującym się pozytywnym nastrojem inwestorów. Z 

kolei pozytywna zależność pomiędzy zmiennością stóp zwrotu po debiucie a wartością 

natychmiastowych stóp zwrotu sugeruje, że obserwowane natychmiastowe stopy zwrotu w 

momencie debiutu mogą wynikać z rozbieżności opinii inwestorów. Według tej koncepcji, w 

warunkach braku możliwości krótkiej sprzedaży (co jest charakterystyczne dla polskiego rynku 

kapitałowego), rynkowe ceny odzwierciedlają oczekiwania inwestorów, którzy bardziej 

pozytywnie postrzegają perspektywę przyszłych korzyści generowanych przez upubliczniane 

spółki. Tym samym obserwowane natychmiastowe stopy zwrotu można uznać za przejaw 

nieefektywnego rynku debiutów giełdowych (early market inefficiency). 

W artykule [A14] dokonano aktualizacji badań nad zjawiskiem underpricingu w zakresie 

dyskusji nad determinantami zachowania cen akcji debiutujących spółek w krótkim okresie po 

wejściu na giełdę (na podstawie polskiego i innych 19 rynków wschodzących w okresie 2005-

2013). Próba wyjaśnienia różnic w poziomie natychmiastowych stóp zwrotu nawiązywała do 

teoretycznych przesłanek zjawiska underpricingu, związanych z asymetrią informacji, nastrojami 

panującymi wśród inwestorów (market sentiment), z dopasowywaniem się do tendencji na rynku 

(market timing) czy z podejściem opartym na sygnalizacji wartości spółki. Na podstawie wyników 
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regresji dla IPO, można stwierdzić, iż istnieją pewne przesłanki świadczące o słuszności hipotezy 

asymetrii informacji. Wyższy underpricing towarzyszył emisjom dokonywanym przez spółki 

cechujące się dużą niepewnością ex ante, mierzoną zmiennością stóp zwrotu z akcji debiutujących 

spółek bezpośrednio po IPO. Można również znaleźć częściowe potwierdzenie hipotezy market-

timing. Debiuty dokonywane po okresach korzystnej koniunktury giełdowej doświadczały 

większego wzrostu cen akcji. W przypadku emisji przeprowadzonych na GPW w Warszawie 

zaobserwowano, że im wyższy był underpricing dla innych debiutów dokonywanych w półroczu 

poprzedzającym, tym wyższe było niedoszacowanie dla danej emisji. Ponadto spółki cechujące 

się większą rentownością netto majątku w okresie przed debiutem były w dniu debiutu 

korzystniej wyceniane przez inwestorów. Podobnie dla pozostałych rynków wschodzących, 

spółki cechujące się wyższym poziomem rentowności operacyjnej sprzedaży odnotowały w 

momencie wejścia na giełdę większy wzrost cen akcji. 

W artykule [A16] zbadano determinanty underpricingu na trzech największych rynkach 

wschodzących w okresie od 2005-2012r. Zastosowano regresje w celu sprawdzenia jakie czynniki 

determinują poziom underpricingu. Badanie wykazało, że były to czynniki związane głównie z 

niepewnością, sygnałami ostrzegawczymi i synchronizacją. Można stwierdzić, że zaniżanie cen 

można uznać za dodatkową opłatę płaconą inwestorom za wysoki poziom niepewności w 

momencie emisji. Badanie sugeruje też, że niedoszacowanie cen IPO dla trzech najważniejszych 

rynków wschodzących można również wyjaśnić modelami opartymi na racjonalności 

interesariuszy.  

Badania z artykułu [A17] koncentrują się wokół czynników kształtujących krótkoterminową 

reakcje inwestorów na IPO. Na przykładzie pierwszych ofert publicznych dokonywanych na 

GPW w Warszawie w latach 1991–2011 dokonano pomiaru natychmiastowych stóp zwrotu oraz 

identyfikacji czynników kształtujących poziom tych stóp, odrębnie dla grupy spółek 

prywatyzowanych (PIPO) oraz typowych ofert prywatnych (IPO). Wykazano istotne 

zróżnicowanie czynników dla tych grup. Jedną z ogólnych konkluzji, jaką można wysnuć na 

podstawie wyników badania, jest praktyczne znaczenie teorii odwołujących się do zjawiska 

asymetrii informacji dla pierwotnych ofert dokonywanych przez spółki prywatne. Traktując 

skalę oferty jako wyznacznik stopnia asymetrii informacji pomiędzy emitentem a inwestorami 

zewnętrznymi, znaleziono istotną negatywną zależność pomiędzy tą cechą a stopą zwrotu w 

dniu debiutu dla grupy ofert, prywatnych. Z kolei dla spółek Skarbu Państwa skala oferty nie ma 

znaczenia dla poziomu natychmiastowych stóp zwrotu. W odniesieniu do asymetrii informacji 
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pomiędzy poszczególnymi grupami inwestorów wyznacznikiem może być stopa redukcji 

zapisów w transzy dla inwestorów indywidualnych. Dla grupy ofert prywatnych 

zweryfikowano również pozytywnie hipotezę sygnałów, zgodnie z którą wysoki udział 

dotychczasowych akcjonariuszy po dokonaniu oferty w połączeniu z obniżeniem ceny 

oferowanej poniżej jej wartości wewnętrznej może być traktowany jako sygnał jakości 

debiutującej spółki. Nie znaleziono potwierdzenia hipotezy „hot issue market” ani dla grupy ofert 

prywatnych, ani dla grupy ofert Skarbu Państwa. W odniesieniu do grupy ofert Skarbu Państwa 

nie znaleziono podstaw do odrzucenia hipotezy reelekcji. 

2.4.3. Długoterminowa reakcja inwestorów na IPO i jej determinanty 

Drugą, po krótkoterminowym underpricingu, anomalią związaną z IPO jest zjawisko 

długoterminowego przewartościowania (long-term IPO underperformance), dotyczące tego, iż w 

dłuższym okresie ceny akcji debiutujących spółek rosły relatywnie wolno lub wręcz spadały czy 

to na tle całego rynku, czy na tle cen akcji innych, porównywalnych spółek, przekładając się w 

konsekwencji w dłuższym okresie na relatywnie niższe stopy zwrotu z inwestycji w akcje 

debiutujących spółek. 

Istotę i skalę zjawiska underperformance IPO na GPW w Warszawie na tle innych rynków 

opisują artykuły: [A8], [A12], [A15], [A18]. 

W publikacji [A8] podstawową metodą oceny długookresowego zachowania się cen akcji 

debiutujących spółek była implementacja strategii inwestycyjnej „kup i trzymaj” (buy-and-hold). 

W tym ujęciu przedmiotem oceny jest stopa zwrotu uzyskiwana przez inwestorów, którzy 

nabywają akcje debiutujących spółek w ramach publicznych ofert (lub krótko po nich) i 

utrzymują je w dłuższym (kilkuletnim) horyzoncie. Tak wyznaczona stopa zwrotu jest 

porównywana z tzw. stopą odniesienia (podstawowym benchmarkiem do szacowania 

długoterminowych nadwyżkowych stóp zwrotu był główny indeks danej giełdy oraz dla IPO z 

GPW w Warszawie wykorzystano dodatkowo cztery alternatywne kategorie benchmarków). 

Obok podejścia opartego na strategii typu buy-and-hold (miara BHAR), zastosowano podejście 

alternatywne, polegające na szacowaniu skumulowanych nadwyżkowych stóp zwrotu 

(cumulative abnormal return, CAR). 

Badania nad długoterminową reakcją cenową (w okresie 2005-2012) dla debiutujących spółek 

zostały przeprowadzone odrębnie dla grupy IPO z rynków rozwiniętych Europy, Australii i Azji 

(EAFE) oraz rynków wschodzących (EM). Dla grupy rynków rozwiniętych (EAFE), średnia 

roczna ponadnormalna stopa zwrotu BHAR wyniosła -8,55%, przy medianie na 
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poziomie -17,49%. Wydłużenie horyzontu do trzech lat wykazało pogłębienie strat 

uzyskiwanych przez inwestorów kupujących akcje debiutujących spółek. Średnia 

ponadnormalna stopa zwrotu BHAR wyniosła -13,29%, przy medianie na poziomie -26,76%.  

Natomiast dla grupy rynków wschodzących (EM), średnia roczna stopa BHAR 

wyniosła -6,31% (przy medianie na poziomie -12,17%). W horyzoncie trzyletnim średnia stopa 

zwrotu okazała się dodatnia (7,16%), niemniej mediana stóp zwrotu pozostała ujemna i wyniosła 

-9,07%. 

Dla GPW w Warszawie średnia roczna stopa BHAR wyznaczona na podstawie indeksu WIG 

wyniosła -5,16% i była porównywalna z analogicznie wyznaczoną stopą dla wszystkich 

transakcji przeprowadzonych na rynkach wschodzących (-6,31%). Mediana BHAR w wysokości 

-12,12% również nie różniła się znacząco od mediany we wspomnianej podgrupie (-13,64%). W 

przypadku polskiego rynku kapitałowego stopy generowane w horyzoncie trzyletnim były już 

wyraźnie niższe: średnia wynosiła -17,05% przy medianie na poziomie -33,40% wobec średniej 

dla podgrupy EM – w wysokości -13,29% oraz mediany w wysokości -26,76%. Relatywne straty 

realizowane przez inwestorów nabywających w czasie debiutu akcje spółek dokonujących IPO 

na GPW w Warszawie powiększały się wraz z dalszym wydłużaniem horyzontu analizy. Stopy 

dla horyzontu pięcioletniego były znacznie niższe i wynosiły odpowiednio -28,28% (średnia) 

oraz -47,11% (mediana). Zastosowanie alternatywnych benchmarków potwierdziło, a nawet 

wzmocniło wnioski wyciągane na podstawie analizy nadwyżkowych stóp zwrotu 

wyznaczanych poprzez porównanie do indeksu WIG: w miarę upływu czasu inwestorzy 

ponosili coraz większe straty utrzymując akcje spółek dokonujących IPO.  

Długoterminowe stopy zwrotu bazujące na wartościach skumulowanych – CAR są również 

ujemne, jednak nieco wyższe niż stopy wyznaczone z zastosowaniem miernika BHAR. W części 

przypadków, zależnie od przyjętego sposobu wyznaczania stopy zwrotu dla portfela 

referencyjnego, można było zaobserwować wyhamowanie tendencji spadkowej po trzecim roku 

od debiutu. I tak, gdy za benchmark przyjęty zostanie indeks WIG, średnia skumulowana roczna 

ponadnormalna stopa zwrotu CAR wynosi -7,03%, średnia w horyzoncie trzyletnim -8,67%, a w 

pięcioletnim -11,66%, jednak już mediana stóp zwrotu dla horyzontu pięcioletniego jest niższa 

niż dla trzyletniego (-9,46% wobec -13,79%).  

Generalnie zarówno skumulowane stopy zwrotu, jak również stopy typu buy-and-hold, 

wyznaczone na bazie dziennych, korygowanych o indeks WIG oraz inne benchmarki, stóp 

zwrotu z akcji spółek debiutujących na GPW były wyraźnie ujemne.  
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W artykule [A12] rozszerzono horyzont analizy długoterminowego zjawiska underperformance 

IPO – jest to pierwsze badanie na polskim rynku szacujące wyniki IPO do piątego roku po dniu 

upublicznienia. Niezależnie od zastosowanego benchmarku, wyniki (BHAR, CAR) wskazują na 

istnienie negatywnych anormalnych zwrotów w trzecim i piątym roku po upublicznieniu 

inwestycji, począwszy od pierwszego i 63 dnia na rynku wtórnym. Wyższy poziom zjawiska 

underperformance IPO odnotowano z wykorzystaniem benchmarków opartych na portfelach 

ważonych wartością w porównaniu do portfeli równoważonych. Zastosowanie 

benchmarkowych portfeli porównawczych zwiększyło więc jeszcze bardziej skalę 

obserwowanego underperformance IPO w Polsce. 

W artykule [A15] przeanalizowano zachowania cenowe pierwszych ofert publicznych (IPO) 

akcji notowanych na GPW w Warszawie w okresie 1996-2010. Okres próby obejmował 

gwałtowne zmiany na polskim rynku finansowym, a aktywność IPO podlegała znacznym 

wahaniom (były kwartały bez nowych debiutów i - przeciwnie - były kwartały z kilkunastoma 

IPO). Przeprowadzona w badaniu analiza empiryczna wykazała, że długoterminowe anormalne 

zwroty były silnie ujemne i istotne statystycznie oraz to, że różnice w poziomie długoterminowej 

reakcji dla obu próbek obejmujących podokresy 1996–2004 i 2005–2010 są również statystycznie 

istotne i istotne ekonomicznie, ze znacznie wyższymi zwrotami dla późniejszego okresu. 

W artykule [A18] badano długookresowe zachowanie cen po IPO na GPW w Warszawie w 

latach 2004–2009. Badanie pozwoliło odpowiedzieć na następujące pytania. Po pierwsze, czy w 

badanym okresie można było zaobserwować zjawisko underperformance dla spółek IPO a po 

drugie, jeśli istniały anomalie IPO, czy były one inne w powiązaniu z różnym poziomem 

rentowności i wielkości spółek. Analizując wyniki trzyletnie, inwestor nabywający każdą ofertę 

publiczną pierwszego dnia na rynku wtórnym uzyskałby średnią (medianę) stopę BHAR w 

wysokości –7,11% (–24,91%).  

Również w tym obszarze, realizowane w ramach prezentowanego cyklu artykułów, badania 

oprócz skali zjawiska underperformance IPO w Polsce i na świecie pozwoliły na weryfikację 

czynników wpływających na poziom tej długoterminowej reakcji (publikacje [A8], [A18]). 

W publikacji [A8] determinanty długoterminowej reakcji cenowej po dokonaniu emisji 

pierwotnej przez spółkę zostały określone za pomocą regresji wielorakiej, z parametrami 

wyznaczanymi klasyczną metodą najmniejszych kwadratów, w której zmienną objaśnianą był 

poziom ponadnormalnych stóp zwrotu typu buy-and-hold odnotowany trzy lata po dokonaniu 

IPO.  
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Badania przeprowadzone na rynkach wschodzących wykazały przede wszystkim istotny 

pozytywny wpływ wskaźnika book-to-market na poziom długoterminowych stóp zwrotu z IPO – 

zmienna ta okazała się istotna we wszystkich modelach regresji. Zmienna odnosząca się do teorii 

kształtowania zysków również istotnie, jednak negatywnie, wpływała na poziom 

długoterminowych stóp zwrotu. Znaczenie pozostałych zmiennych należy określić jako 

zdecydowanie mniejsze, choć w niektórych modelach regresji również istotna była zmienność 

stóp zwrotu po debiucie jako pośrednia miara rozbieżności opinii. Przesunięcie horyzontu 

wyznaczania stóp zwrotu o miesiąc w stosunku do dnia debiutu nie wpływało na wnioski z 

analizy regresji. Sugeruje to, że na rynkach wschodzących wszystkie trzy teorie: teoria 

rozbieżności opinii, teoria market timing oraz teoria earnings management częściowo tłumaczą 

zróżnicowanie poziomu długoterminowych stóp zwrotu realizowanych po emisji IPO pomiędzy 

poszczególnymi spółkami. 

Badania przeprowadzone na rynkach rozwiniętych wykazały przede wszystkim istotną, 

dodatnią zależność pomiędzy wielkością spółki a poziomem długoterminowych stóp zwrotu z 

IPO. W odniesieniu do pozostałych zmiennych można stwierdzić, iż tylko część z nich (i to tylko 

w niektórych przypadkach) okazała się istotna. Wyniki badań wskazują, iż na rynkach 

rozwiniętych relatywnie najwyższą zdolność objaśniającą ma teoria market timing. 

Długoterminowe stopy zwrotu okazują się istotnie niższe dla małych spółek o niskim wskaźniku 

book-to-market. Relatywnie większy udział w akcjonariacie takich spółek posiadają inwestorzy 

indywidualni, bardziej podatni na panujące na rynku mody i łatwiej ulegający panującym 

nastrojom. Dlatego na rynkach rozwiniętych obserwuje się niższe długoterminowe stopy zwrotu 

dla takich spółek, co wcale nie musi być jednak cechą charakterystyczną debiutujących spółek  

Dla GPW w Warszawie zmiennymi, które okazały się istotnymi determinantami 

długoterminowych stóp zwrotu były: wskaźnik book-to-market oraz zmienność stóp zwrotu po 

debiucie. Sytuacja nie uległa praktycznie żadnej istotnej zmianie po korekcie sposobu 

wyznaczania długoterminowych stóp zwrotu. Oznacza to, że w polskich warunkach relatywnie 

skuteczniejsza w objaśnianiu zróżnicowania długoterminowych stóp zwrotu – szczególnie w 

porównaniu z rynkami rozwiniętymi – okazuje się teoria rozbieżności opinii.  

W artykule [A18] badano zachowanie cen po wstępnych ofertach publicznych (IPO) 

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2004–2009. Badanie 

miało między innymi odpowiedzieć na następujące pytanie: Czy skala underperformance IPO jest 

powiązana z poziomem rentowności i wielkości debiutujących spółek. Wyniki wskazują, iż 
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wielkość spółki przed debiutem emisji miała wpływ na underperformance IPO - istnieje odwrotna 

zależność między wielkością a poziomem BHAR (mniejsze spółki mają bardziej ujemny BHAR). 

Nie znaleziono żadnych niepodważalnych dowodów na to, że poziom rentowności przed IPO 

związany był poziomem underperformance IPO w długim czasie. 

2.4.4. Długoterminowa reakcja inwestorów na pierwotne emisje akcji a zjawisko 

manipulowania zyskami 

Manipulacja zyskami debiutującej spółki (aby zawyżyć jej cenę w debiucie, a która później 

ulega obniżeniu), może być również przyczyną underperformance IPO (długoterminowej reakcji 

inwestorów na IPO). Ze względu na swój szczególny charakter zostanie ona omówiona 

oddzielnie. Manipulowanie zyskami (earnings manipulation) jest zjawiskiem stanowiącym 

przedmiot zainteresowań zarówno praktyków, jak i środowiska naukowego. Zakres pojęciowy 

zarządzania zyskami (zarządzania wynikiem, kształtowania zysków czy kształtowania 

wyników) w literaturze przedmiotu jest dość zróżnicowany ale tego typu działania nie powinny 

być mylone z kreatywną księgowością i preparowaniem zafałszowanych sprawozdań 

finansowych, choć w praktyce granica pomiędzy działaniami legalnymi i nielegalnymi może być 

w niektórych przypadkach trudna do ustalenia.  

Manipulowanie zyskami odnosi się do problematyki zawartości informacyjnej 

sprawozdawczości finansowej. Szczegółowe przepisy prawa precyzują, w jaki sposób określone 

zdarzenia gospodarcze powinny być odzwierciedlane w księgach rachunkowych, a finalnie – w 

sprawozdaniach finansowych. Ustawodawca dopuszcza jednak w tym zakresie pewną swobodę 

zarządzających. Wiedza menedżerów i znajomość szczegółów transakcji z perspektywy insiderów 

powinny być co do zasady wykorzystywane w celu wiernego odzwierciedlenia sytuacji spółki 

użytkownikom sprawozdań finansowych. Pewna swoboda w zakresie kształtowania niektórych 

kategorii finansowych może być jednak wykorzystywana w celu wręcz przeciwnym, skutkując 

nadmiernym promowaniem jednej z grup interesariuszy kosztem innych. 

Specyfika zarządzania zyskami sprawia, iż outsiderom trudno jest zazwyczaj ocenić, czy 

sprawozdania finansowe we właściwy sposób odzwierciedlają kondycję przedsiębiorstwa. Z 

oczywistych bowiem względów menedżerowie nie informują raczej pozostałych grup 

interesariuszy o działaniach w obszarze manipulowania zyskami. Asymetria informacji może 

być w niektórych sytuacjach szczególnie nasilona, a przykładem jest pierwotna emisja akcji 

(initial public offering, IPO), gdyż przedmiotem transakcji są spółki bez historii właściwej spółkom 

publicznym. Debiutującym spółkom zazwyczaj zależy na korzystnym uplasowaniu emisji, co 
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może skłaniać do takiego kształtowania wyników, aby zwiększyć atrakcyjność spółki. Badanie 

zjawiska manipulowania zyskami w kontekście spółek wchodzących na rynek publiczny wydaje 

się więc naturalne. Problematyka wpływu manipulowania zyskami spółek przeprowadzających 

pierwsze emisje akcji została przedstawiona w artykułach: [A1-A5] i [A10-A11].  

Badania opisane w artykule [A11] prowadzone były dla spółek z sektora pozafinansowego 

dokonujących pierwszych publicznych ofert na GPW w Warszawie w latach 1998-2013. Celem 

badań była odpowiedź na pytanie, czy dla spółek dokonujących pierwotnych emisji akcji w 

Polsce zaobserwować można zjawisko zarządzania zyskami w okresach około emisji akcji. W 

procesie empirycznej identyfikacji zjawiska manipulowania zyskami zastosowane zostało 

podejście zmierzające do wykrycia zarządzania wynikami poprzez działania o charakterze 

memoriałowym. Badania empiryczne dotyczyły czterech grup problemów badawczych: 

skłonności do przekraczania zysku zerowego, skłonności do przekraczania rentowności roku 

poprzedniego, manipulowania zyskami przez dokonywanie nietypowych przesunięć 

międzyokresowych oraz konsekwencji manipulowania zyskami dla kolejnych okresów 

sprawozdawczych. Przeprowadzone badania potwierdziły działania związane z manipulacją 

zyskami w okresach około emisji akcji.  

Zjawisko manipulowania zyskami w spółkach dokonujących IPO zostało potwierdzone 

również w publikacji [A10]. Próba obejmowała firmy IPO upubliczniane na warszawskiej 

giełdzie w Polsce przed kryzysem (2002–2006) i po szczycie kryzysu (2009–2013). Spółki 

debiutujące na GPW w Warszawie odnotowały dodatnie, relatywnie wysokie zyski z roku emisji, 

a następnie ujemne uznaniowe rozliczenia międzyokresowe (discretionary accruals) w kolejnych 

latach. Takie wyniki są zwykle interpretowane w literaturze jako sugerujące, że firmy dokonujące 

IPO zaangażowały się w bardziej agresywne zarządzanie zyskami zwiększającymi dochód. 

Poziom uznaniowych rozliczeń międzyokresowych wydaje się być niższy w przypadku IPO 

oferowanych w latach pokryzysowych w porównaniu z okresem sprzed kryzysu.  

Badania, których wyniki zawiera opracowanie [A5], również koncentrują się na 

manipulowaniu zyskami w okresie debiutu giełdowego dla spółek z polskiego rynku 

kapitałowego. W roku debiutu poziom discretionary accruals był dodatni i statystycznie istotny, 

co pozwala wnioskować o występowaniu zjawiska manipulowania zyskami. Jednak skala 

agresywnego zarządzania zyskami różniła się w okresach prosperity i dekoniunktury giełdowej. 

Wykazano, że istnieje związek pomiędzy skalą manipulowania zyskami aproksymowaną 

poziomem uznaniowych korekt (accruals) i poziomem krótkoterminowego underpricingu.  
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W artykule [A4] wykazano związek pomiędzy agresywnym zarządzaniem zyskami a 

większym negatywnym poziomem długoterminowej reakcji mierzonej za pomocą strategii „buy-

and-hold”. Potwierdziły to również prowadzone za pomocą innych metod i modeli badania 

zaprezentowane w publikacji [A3].  

Relacja ta jest również głównym tematem artykułu [A2]. Wykorzystując nowe podejście 

(długoterminowa reakcja inwestorów mierzona jest za pomocą modelu CAPM i trzech modeli 

wieloczynnikowych) również potwierdzono związek pomiędzy agresywnym zarządzaniem 

wynikami a długoterminową negatywną reakcją cenową spółek dokonujących pierwotnych 

emisji akcji. 

Badania zawarte w artykule [A1] dotyczące przyczyn negatywnej długoterminowej reakcji 

cenowej spółek IPO przeprowadzono z wykorzystaniem niestosowanego wcześniej podejścia – 

czyli metody tzw. portfeli kalendarzowych z „alfą-Jensena” jako miarą długoterminowej reakcji. 

W badaniu tym wykorzystano model CAPM, trójczynnikowy model Famy-Frencha, 

czteroczynnikowy model Carharta i niestosowany jeszcze w tego typu badaniach – 

pięcioczynnikowy model Famy-Frencha. Badanie dokumentuje istnienie długookresowej 

negatywnej reakcji dla polskich IPO niezależnie od specyfikacji portfela kalendarzowego. 

Zauważono związek pomiędzy poziomem tej negatywnej reakcji a słabą kondycją finansową 

spółki przed debiutem - bardziej rentowne spółki IPO doświadczają mniejszego spadku cen w 

długim okresie. 

2.4.5. Metody pomiaru reakcji inwestorów w kontekście pierwotnych emisji 

Pomiar reakcji inwestorów na IPO (oraz na inne zdarzenia rynkowe) realizowany jest 

najczęściej za pomocą procedury analizy zdarzeń. Za twórców tej metody uważa się Famę, 

Fishera, Jensena i Rolla (1969), którzy po raz pierwszy określili jej ramy i przykładowe 

zastosowanie. Od tego czasu zainteresowanie nią stale rośnie.  

W analizie zdarzeń do pomiaru skali reakcji inwestorów na zdarzenie wykorzystywane są 

najczęściej mierniki typu IAR, CAR, BHAR. Realizowane w danym okresie przez spółkę 

obserwowane stopy zwrotu porównywane są do, w rzeczywistości nie obserwowanych, 

oszacowanych przez dany model stóp zwrotu, których firma doświadczyłaby gdyby zdarzenie 

nie nastąpiło (normalna, teoretyczna, oczekiwana stopa zwrotu). Reakcja cenowa mierzona jest 

zazwyczaj zarówno w krótkim jak i w długim okresie, a modelem porównawczym jest najczęściej 

model wyceny rynkowy, indeksowy, CAPM lub modele Famy-Frencha.   
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Badania przeprowadzone na rozwiniętych rynkach kapitałowych przez Aherna (2009), będące 

rozwinięciem badań Browna i Warnera (1985), potwierdziły istnienie zniekształceń procesów 

wyceny w metodzie analizy zdarzeń dla grupy przedsiębiorstw posiadających określone cechy 

charakterystyczne (takie jak przykładowo wysoka kapitalizacja czy wysoka wartość średnich 

stóp zwrotu w okresie poprzedzającym dzień zdarzenia). Podobną procedurę, po niewielkiej 

autorskiej modyfikacji, zastosowano do testowania na polskim rynku kapitałowym poprawności 

wycen z wykorzystaniem modelu rynkowego ([A21]), modelu CAPM ([A20], [A19], [A13]) oraz 

trójczynnikowego modelu Famy-Frencha ([A13]). 

Wyniki tych badań potwierdziły istnienie na polskim rynku kapitałowym wielu anomalii 

związanych z posiadaniem przez spółki określonych cech. W niektórych przypadkach, gdy 

analiza zdarzeń prowadzona jest dla próby badawczej spółek posiadających określone cechy 

wspólne, niekoniecznie reprezentatywne dla wartości obserwowanych na całej giełdzie, 

odnotować można ponadnormalne stopy zwrotu nawet w przypadku, gdy daty zdarzeń zostały 

dobrane losowo (czyli w tych dniach nie powinno obserwować się jakichkolwiek stóp zwrotu 

odbiegających od stóp benchmarku wyznaczonego przez dany model wyceny). Zniekształcenia 

te mogą skłaniać do błędnego przyjęcia hipotezy o pozytywnym bądź negatywnym wpływie 

danego typu zdarzeń na wartość firmy, a jednocześnie są dowodem niedoskonałości 

wykorzystywanego w analizie zdarzeń modelu wyceny. Przeprowadzone powyżej przez autora 

badania pozwoliły na bardziej precyzyjne wyciąganie wniosków w pomiarze reakcji inwestorów 

na pierwotne emisje akcji z wykorzystaniem wcześniej przytoczonych mierników analizy 

zdarzeń, takich jak IAR, CAR i BHAR np. w publikacjach: [A7], [A8] czy [A12].  

Inną metodą pomiaru (długoterminowej) reakcji inwestorów na określonego typu zdarzenia 

rynkowe jest wykorzystanie podejścia nadwyżkowych stóp zwrotu z portfeli kalendarzowych 

(Calendar Time Portfolio Approach, CTPA). Metoda ta mierzy skalę reakcji za pomocą tzw. „alfy-

Jensena” wykorzystując model CAPM lub wieloczynnikowe modele wyceny Famy-Frencha i 

Carharta. 

Artykuł [A9] za pomocą dwuetapowej procedury Famy-MacBetha i testu Gibbonsa-Rossa-

Shankena (GRS-test) weryfikuje możliwość wykorzystania na polskim rynku kapitałowym 

trójczynnikowego modelu Famy-Frencha oraz, co bardziej istotne, zawiera po raz pierwszy w 

historii badań związanych z polskim rynkiem testy związane z wykorzystania 

pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha na GPW w Warszawie. Dzięki temu możliwe było 

wykorzystanie tych modeli w pomiarze długoterminowej reakcji w artykułach [A1] i [A2]. 
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3. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH (POZA JEDNOTEMATYCZNYM CYKLEM 

PUBLIKACJI) OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH STANOWIĄCYCH 

ZNACZĄCY WKŁAD W ROZWÓJ NAUK EKONOMICZNYCH W 

DYSCYPLINIE FINANSE 

3.1. WPROWADZENIE 

Pozostałe (poza jednotematycznym cyklem publikacji) osiągnięcia związane są głównie z 

obszarem empirycznych finansów i związane są przede wszystkim z funkcjonowaniem 

polskiego rynku kapitałowego. Tematykę zrealizowanych badań można podzielić na 8 obszarów, 

co prezentuje poniższy schemat. 

Rysunek. Obszary badawcze nie wchodzące w skład jednotematycznego cyklu publikacji 
 

OBSZARY BADAWCZE
(POZA CYKLEM PUBLIKACJI)

Cechy spółek a analiza zdarzeń na 
rozwiniętych rynkach kapitałowych 

[B25-B27]

Polityka dywidend i reakcja 
inwestorów na zmianę polityki 

dywidend [B6-B10]

Krótko i długoterminowa reakcja 
inwestorów na wybrane zdarzenia 

rynkowe [B1-B5]

Modelowanie ryzyka w 
przedsiębiorstwie [B15-B17]

Predykcja upadłości 
przedsiębiorstw [B22-B24]

Pozostałe [B28-B31]

Inwestowanie na rynku
 papierów wartościowych [B18-B21]

Asymetria informacji 
i jej pomiar [B11-B14]

 

 

3.2. KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWA REAKCJA INWESTORÓW NA WYBRANE ZDARZENIA 

RYNKOWE 

Artykuły zawarte w tym obszarze badają krótkoterminową i długoterminową reakcję 

inwestorów na wybrane zdarzenia rynkowe z wykorzystaniem metody analizy zdarzeń. Analiza 

ta w swojej istocie zajmuje się badaniem reakcji wartości rynkowej spółek na wystąpienie 

określonych zdarzeń, takich jak splity akcji, informacje o wypłacie dywidend, publikacja 

rekomendacji analityków itd. W tym celu szacowane są ponadprzeciętne (ponadnormalne, 

zwyżkowe) stopy zwrotu z akcji tych spółek. Realizowane w danym okresie przez spółkę 

zaobserwowane stopy zwrotu porównywane są do, w rzeczywistości nieobserwowanych 
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oszacowanych przez dany model stóp zwrotu, których firma doświadczyłaby, gdyby zdarzenie 

nie nastąpiło (normalna, teoretyczna, oczekiwana stopa zwrotu). Reakcja cenowa mierzona jest 

zazwyczaj zarówno w krótkim, jak i w długim okresie, a modelem porównawczym najczęściej 

jest model rynkowy, indeksowy a także jedno- lub wieloczynnikowe modele wyceny takie jak 

model CAPM, modele Famy-Frencha czy model Carharta. Pozwala ona określić wpływ danego 

typu zdarzenia na kształtowanie się cen akcji badanych spółek. Do publikacji z tego obszaru 

zaliczyłem 5 artykułów: 

[B1] Free Cash Flows and Anomalous Returns - the Case of Poland (2015) - współautor 

Mizerka J.,Lizińska J., mój udział merytoryczny w publikacji: 45%, Argumenta Oeconomica nr 1 

(34), s. 77–97. DOI: 10.15611/aoe.2015.1.03, (Impact Factor: 0,130; Lista A MNiSZ; indeksowane 

w Web of Science; indeksowane w Scopus). 

[B2] Czy inwestorzy wierzą analitykom? Analiza reakcji inwestorów na rekomendacje 

giełdowe na GPW w Warszawie (2015), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse 

Rynki Finansowe Ubezpieczenia 2015 (75), s. 111–121. DOI: 10.18276/frfu.2015.75-09, (Lista B 

MNiSZ). 

[B3] Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki długoterminowych strategii inwestycyjnych 

opartych na rekomendacjach giełdowych (2017), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 

Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia 2, s. 97–110. DOI: 10.18276/frfu.2017.86-08, (Lista B 

MNiSZ). 

[B4] Podział akcji w analizie zdarzeń na przykładzie polskiego rynku kapitałowego (2007), w: 

Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i 

europejskiej (2007), red. Bogus A., Wypych M., Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji 

Difin, s. 236–242. 

[B5] Modele krótkoterminowych stóp zwrotu w analizie zdarzeń (2012) - współautor 

Jewartowski T., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach (nr 106 Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : rynki 

finansowe), s. 273–286, (Lista B MNiSZ). 

Za główne osiągnięcia w ramach tego obszaru badań należy uznać: 

· Zrealizowanie jednego z pierwszych i nielicznych badań polskich spółek giełdowych, 

potwierdzających istnienie tzw. anomalii „wolnych przepływów pieniężnych” na GPW w 

Warszawie, 
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· Zrealizowanie największych (przeanalizowano ponad 17 tys. rekomendacji analityków) 

do tej pory badań krótko- i długoterminowej reakcji inwestorów na publikację 

rekomendacji giełdowych na GPW w Warszawie; Badania potwierdziły krótkoterminową 

reakcję inwestorów, zgodną z charakterem rekomendacji oraz ich „niską przydatność” w 

długim okresie, 

· Potwierdzenie pozytywnej, krótkookresowej reakcji inwestorów na podział akcji spółek 

giełdowych na polskim rynku kapitałowym (silniejszej w przypadku podziału na większą 

liczbę nowych akcji), 

3.3. POLITYKA DYWIDEND I REAKCJA INWESTORÓW NA ZMIANĘ POLITYKI DYWIDEND 

Kolejnym obszarem moich osiągnięć naukowo-badawczych jest badanie reakcji inwestorów 

na zmiany polityki dywidend. Przeprowadzone badania wpisują się w nurt weryfikacji teorii o 

informacyjnej zawartości dywidendy związanej z teorią sygnalizacji. Zgodnie z teorią 

sygnalizacji wysokość dywidend jest sygnałem dla inwestorów określającym przewidywania 

menedżerów w zakresie przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Inicjacja wypłaty 

dywidend, czy wzrost ich wartości jest pozytywnym sygnałem określającym jakość 

przedsiębiorstwa. W ramach tego nurtu opublikowałem 5 artykułów: 

[B6] Wypłaty dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 1993-2014 (2016) 

- współautor Kubiak J., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, Finanse, Rynki Finansowe, 

Ubezpieczenia nr 4 (82) Cz.2 Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw, s. 59–69. DOI: 

10.18276/frfu.2016.4.82/2-04, (Lista B MNiSZ). 

[B7] Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki notowane na GPW 

w Warszawie (2017) - współautor Kubiak J., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia 89, s. 37–51. 

DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-03, (Lista B MNiSZ). 

[B8] Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w 

Warszawie (2017) - współautor Kubiak J., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia 2, s. 47–58. DOI: 

10.18276/frfu.2017.86-04, (Lista B MNiSZ). 

[B9] Investor Reactions to Dividend Announcements of Companies Listed on the Warsaw 

Stock Exchange (2018) - współautor Kubiak J., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, 
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Springer Proceedings in Business and Economics t. 35, Contemporary Trends in Accounting, Finance 

and Financial Institutions, Springer International Publishing, s. 1–10. 

[B10] Reakcja inwestorów na politykę wypłat dywidendy a zmiana koniunktury giełdowej 

(2018) - współautor Kubiak J., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2/2018 (92), s. 234–253, 

(Lista B MNiSZ). 

Za główne osiągnięcia w ramach tego obszaru badań należy uznać: 

· Objęcie badaniem wszystkich przypadków wypłaty dywidend przez spółki notowane na 

GPW w Warszawie w okresie 1998 - 2014 i przedstawienie charakterystyki polityki 

dywidendy realizowanej przez przedsiębiorstwa, 

· Wykazanie, że fakt wypłacenia dywidendy - niezależnie od jej wysokości lub kierunku 

zmian – powodował na GPW w Warszawie wzrost akcji ponad wartość benchmarku,  

· Pozytywne zweryfikowanie hipotezy, że polityka stabilnego wzrostu wartości 

wypłacanych dywidend prowadziła do pozytywnej reakcji w postaci wzrostu 

skumulowanej stopy zwrotu z akcji spółek prowadzących taką politykę, 

· Potwierdzenie oczekiwań określanych na podstawie teorii informacyjnej zawartości 

dywidend o pozytywnej reakcji rynku na wzrost wartości dywidend niezależnie od tego 

czy miało to miejsce w okresie hossy czy bessy. 

3.4. ASYMETRIA INFORMACJI I JEJ POMIAR 

Trzeci obszar moich osiągnięć naukowo-badawczych był związany z pomiarem asymetrii 

informacji. Dotychczasowe badania z zakresu finansów wyraźnie wskazują, że asymetria 

informacji jest jedną z ważnych determinant decyzji finansowych, m.in. dotyczących struktury 

kapitału przedsiębiorstw. Jej pomiar jest więc bardzo ważny w kontekście prowadzenia badań 

dotyczących jej wpływu na decyzje finansowe przedsiębiorstw. Prezentowany w artykułach 

miernik pozwolił na porównanie w ujęciu względnym poziomu zjawiska asymetrii informacji w 

zbiorowości przedsiębiorstw. Przy jego konstrukcji zastosowano metodę porządkowania 

liniowego. Zaletą zaproponowanego prezentowanego w artykułach miernika jest oparcie go na 

wyodrębnieniu trzech grup wskaźników uwzględniających przyczyny występowania asymetrii 

(zróżnicowany dostęp do informacji i trudność interpretacji informacji) oraz aproksymujących 

wystąpienie wyższego ryzyka podejmowania działań ukrytych (asymetria informacji ex post) w 
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wyniku mniejszej wzajemnej kontroli działań przez inwestorów wewnętrznych. W ramach tego 

obszaru opublikowałem 4 artykuły: 

[B11] Wykorzystanie metody porządkowania liniowego do badania poziomu asymetrii 

informacji (2011) - współautor Kubiak J., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (nr 158 Zarządzanie finansami firm - teoria i 

praktyka), s. 929–939, (Lista B MNiSZ). 

[B12] Syntetyczny miernik poziomu asymetrii informacji (SMAI) (2012) - współautor 

Kubiak J., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu nr 271, t. 1 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, s. 68–78, 

(Lista B MNiSZ). 

[B13] Metody określania wag w wielowymiarowej analizie porównawczej a adekwatność 

pomiaru poziomu asymetrii informacji (2013) - współautor Kubiak J., mój udział 

merytoryczny w publikacji: 50%, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki 

Finansowe, Ubezpieczenia (nr 59), s. 69–80, (Lista B MNiSZ). 

[B14] The Impact of Information Asymmetry on the Use of Short-term Debt in Selected 

European States (2015) - współautor Kubiak J., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia oeconomica 1 (310). DOI: 10.18778/0208-6021.310.03, (Lista B 

MNiSZ). 

Za główne osiągnięcia w ramach tego obszaru badań należy uznać: 

· Opracowanie autorskiego syntetycznego miernika asymetrii informacji (SMAI), 

uwzględniającego kilka cech różnicujących poziom asymetrii informacji,  

· Wskazanie zaleceń dotyczących wyboru metody określania wag do oszacowania 

Syntetycznego Miernika Asymetrii Informacji, 

· Identyfikacja poziomu asymetrii informacji w poszczególnych branżach w Polsce 

(najniższy poziom asymetrii informacji ,zgodnie z oczekiwaniami, występuje  w branżach 

o wysokim stopniu regulacji prawnych), 

· Wykazanie, na podstawie zbadania 1873 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z 

Francji, Grecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, wyższego wykorzystania zadłużenia 

krótkoterminowego w przypadku podmiotów, które są bardziej narażone na negatywny 

wpływ asymetrii informacji. Te oczekiwania zostały potwierdzone we wszystkich 5 

analizowanych państwach. Pozwoliło to potwierdzić przypuszczenie, że dług 
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krótkoterminowy może odgrywać znaczącą rolę w zmniejszaniu negatywnego wpływu 

asymetrii informacji na decyzje finansowe przedsiębiorstw. 

3.5. MODELOWANIE RYZYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Kolejny obszar poświęcony jest zagadnieniom związanym z modelowaniem ryzyka 

rynkowego w przedsiębiorstwie. Przyjmując, że kryterium podejmowania decyzji w firmie jest 

wzrost jej wartości, można sobie postawić pytanie o to, czy podjęcie działań ograniczających 

ryzyko jest zgodne z realizacją tego kryterium. Argumentem na rzecz tezy, że owa zgodność 

występuje, jest m.in. stwierdzenie, że zarządzanie ryzykiem obniża prawdopodobieństwo 

wystąpienia trudności finansowych. Realizacja postulatu obniżenia tego prawdopodobieństwa 

wymaga podjęcia działań na rzecz obniżenia zmienności wartości firmy. Z kolei obniżenie 

zmienności wartości firmy nastąpi wtedy, gdy obniży się zmienność jej wyników finansowych. 

Redukcja zmienności wyników finansowych może nastąpić dzięki zastosowaniu odpowiedniej 

strategii zarządzania ryzykiem. Do tego obszaru można zaliczyć 3 artykuły: 

[B15] Zarządzanie ryzykiem rynkowym w firmie - ujęcie modelowe (2009) - współautor 

Mizerka J., Nowaczyk T., mój udział merytoryczny w publikacji: 33,3%, Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (nr 48 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka), s. 

107–117, (Lista B MNiSZ). 

[B16] Asymetryczne strategie opcyjne jako zabezpieczenie ekspozycji na ryzyko walutowe 

(2010) - współautor Nowaczyk T., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, Zeszyty 

Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (nr 143), s. 203–213, (Lista B MNiSZ). 

[B17] An analysis of toxic derivatives use by Polish companies (2012) - współautor 

Nowaczyk T., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, Nauki o Finansach 4(13), s. 11–28, 

(Lista B MNiSZ). 

Za główne osiągnięcia w ramach tego obszaru badań należy uznać: 

· Opracowanie dynamicznego modelu symulacyjnego, łączącego w sobie elementy 

planistyczne (zestawienia finansowe „pro forma”, miary EaR i CFaR), modele wyceny 

instrumentów pochodnych oraz generatory liczb losowych o zadanych rozkładach. Dzięki 

wykorzystaniu w modelu dekompozycji Cholesky’ego lub funkcji copula możliwe stało 

się uwzględnienie współzależności czynników ryzyka, 
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· Porównując wyniki symulacji, uzyskane dzięki zastosowaniu opcji waniliowych oraz 

barierowych, należy stwierdzić, że nieco korzystniejsze wyniki (niższą zmienność 

wyników, wyższe wartości oczekiwane wyniku finansowego netto i przepływu 

pieniężnego) firma osiąga, gdy stosowane są opcje barierowe. 

· Wyjaśnienie przyczyn sytuacji, kiedy na przełomie lat 2008/2009 polska opinia publiczna 

została zaalarmowana informacjami o ponoszeniu przez krajowe przedsiębiorstwa 

gigantycznych strat wskutek gwałtownej zmiany kursów walutowych, głównie euro i 

dolara amerykańskiego. Straty te miały być często zwielokrotniane z powodu 

zaangażowania przedsiębiorstw w walutowe instrumenty pochodne. 

· Zweryfikowano, czy zaangażowanie przedsiębiorstw w zero-kosztowe strategie opcyjne 

było decyzją racjonalną. Przedstawione wyniki eksperymentów symulacyjnych pozwalają 

na sformułowanie wniosków co do zasadności decyzji o zawarciu przez przedsiębiorstwo 

asymetrycznych strategii opcyjnych. Jako decyzja krótkookresowa, o horyzoncie 

czasowym jednego kwartału, zastosowanie asymetrycznego, składanego kontraktu 

opcyjnego jako zabezpieczenia ekspozycji walutowej przedsiębiorstwa mogło zostać 

ocenione jako strategia ograniczająca ryzyko. W horyzoncie decyzyjnym jednego roku 

strategia ta wywołuje znaczne obniżenie oczekiwanego wyniku finansowego netto i 

zdecydowanie zmniejsza szansę na realizację zakładanego poziomu zysku. 

Zaangażowanie przedsiębiorstwa w taką strategię w okresie jednego roku może więc być 

traktowane jako decyzja sprzeczna z interesem przedsiębiorstwa, a jej podjęcie można 

uznać za działanie na szkodę firmy. 

3.6. INWESTOWANIE NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Kolejny, piąty obszar związany jest z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych. 

Rynek papierów wartościowych umożliwia inwestowanie w instrumenty różnego rodzaju: akcje, 

obligacje, bony skarbowe, fundusze inwestycyjne itp. Realizowana strategia inwestycyjna jest 

zależna od wyboru papieru wartościowego, w który inwestujemy oraz wyboru sposobu jego 

analizy. Analiza techniczna wyznacza momenty, w których warto jest kupić lub sprzedać dany 

papier wartościowy, analiza fundamentalna pozwala odnaleźć niedoszacowane akcje spółek a 

analiza portfelowa optymalizować ryzyko portfela inwestycji. Inwestorzy stosują różne 

narzędzia, które służą do badania zjawisk zachodzących na rynku papierów wartościowych. 

Bardziej efektywne narzędzia i metody analizy papierów wartościowych pozwalają na 
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podejmowanie lepszych decyzji inwestycyjnych. Jednym z wyzwań dla naukowców jest 

testowanie ich skuteczności. Do powyższego obszaru zaliczyłem 4 artykuły: 

[B18] Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 1995-2015 (2018), Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia (4), s. 19–39, DOI: 

10.18276/frfu.2018.94/2-02, (Lista B MNiSZ). 

[B19] Wyniki wybranych funduszy inwestycyjnych w czasie hossy i w dobie kryzysu 

finansowego : podejście wielokryterialne (2009), Finanse 2009: teoria i praktyka. Rynki finansowe 

i ubezpieczenia, Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 16–24, (Lista B MNiSZ). 

[B20] Niestabilność podstawowych parametrów akcji a skuteczność klasycznych metod 

tworzenia portfela papierów wartościowych (2006), w: Mamcarz H. (red.), Rynki finansowe. 

Zjazd Katedr Finansowych instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji 

gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006,. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej; s. 271–276. 

[B21] Inwestowanie w akcje oparte na strategiach naiwnych (2005), w: Monografie i 

Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i 

Finansów Rynki kapitałowe, s. 31–37. 

Za główne osiągnięcia w ramach tego obszaru badań należy uznać: 

· Realizację najbardziej obszernych jak do tej pory badań nad efektywnością strategii 

momentum na GPW w Warszawie. Przetestowano wszystkie warianty strategii dla 

inwestycji o długości K = 1, …, 60 miesięcy, wykorzystując dane z J = 1, …, 60 miesięcy 

(pozwoliło to na zweryfikowanie aż 1296 strategii momentum), 

· Przeprowadzone badania potwierdziły istnienie efektu momentum i są zbieżne z wcześniej 

uzyskanymi wynikami badań dla polskiego rynku kapitałowego. Wyniki pogłębionych 

testów wskazują jednak na duże zróżnicowanie wyników strategii momentum zarówno dla 

portfeli „wzrostowych” i „spadkowych”, jak i dla poszczególnych podokresów 

badawczych, 

· Zaproponowano ocenę efektywności funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem 

wielowymiarowej analizy porównawczej. Zbudowano syntetyczny miernik atrakcyjności 

inwestycji i wykorzystano go jako podstawę tworzenia rankingu funduszy w okresach 

hossy i bessy.  



 

31 | S t r o n a  
 

· Zweryfikowano stabilność podstawowych charakterystyk stóp zwrotu z akcji spółek 

notowanych na GPW w Warszawie. Wykazano, że podstawowe założenie w teorii 

portfelowej - inwestor zna rozkład stóp zwrotu instrumentu finansowego (w praktyce 

oszacowany na podstawie danych historycznych) jest często niespełnione poprzez 

właśnie niestabilność podstawowych cech rozkładów stóp zwrotu. Może się to przyczynić 

przy wystąpieniu kosztów do obniżenia efektywności dywersyfikacji portfela papierów 

wartościowych podczas jego częstej optymalizacji, 

· Zweryfikowano „skuteczność” klasycznych metod (metoda Markowitza i Sharpe’a) 

dywersyfikacji portfela papierów wartościowych. Wyniki symulacji nie potwierdziły 

przewagi klasycznych metod dywersyfikacji portfela nad portfelami tworzonymi w 

sposób pseudo-losowy. 

3.7. PREDYKCJA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

Następnym obszarem moich badań było zastosowanie modeli dyskryminacyjnych do 

ograniczania ryzyka utraty zainwestowanego w spółki giełdowe kapitału. Rosnąca liczba 

polskich spółek giełdowych zagrożonych upadłością skłania inwestorów do poszukiwania 

efektywnych narzędzi pozwalających na obiektywną ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej 

przedsiębiorstw. Coraz większą pomocą w tym obszarze służą inwestorom modele analizy 

dyskryminacyjnej, pozwalające z wyprzedzeniem zaobserwować sygnały o pojawiających się 

trudnościach finansowych. Z powodzeniem mogą służyć inwestorom do ograniczania ryzyka 

utraty zainwestowanego kapitału, co mogłoby mieć miejsce w przypadku postawienia spółki w 

stan upadłości i wycofania z giełdy. Wykorzystując wskazania najlepszych modeli, można z 

wyprzedzeniem wycofać się z inwestycji w ryzykowne spółki i inwestować w inne, o 

niezagrożonej upadłością pozycji. To tego obszaru zaliczyłem 3 artykuły:  

[B22] Wykorzystanie modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka kredytowego 

przedsiębiorstw (2008), Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (nr 106), s. 110–

125. 

[B23] Efektywność wybranych modeli dyskryminacyjnych w przewidywaniu trudności 

finansowych polskich spółek giełdowych (2009), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu (nr 48 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka), s. 118–128, (Lista B MNiSZ). 

[B24] Wskazania modeli predykcji trudności finansowych a kształtowanie się kursów akcji 

spółek przemysłowych (2008), w: Kołosowska B. (red.), Współczesne finanse: stan i 
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perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń,. Toruń: Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 503–514. 

Za główne osiągnięcia w ramach tego obszaru badań należy uznać: 

· Potwierdzenie zasadności wykorzystywania modeli analizy dyskryminacyjnej do 

określania ryzyka kredytowego, 

· Określenie najbardziej skutecznych modeli w zakresie rozpoznawania przedsiębiorstw 

zagrożonych i niezagrożonych upadłością. Opublikowane przeze mnie w latach 2008 i 

2009 artykuły, były jednymi z pierwszych w Polsce, w których przedstawiono wyniki 

badań prowadzonych na relatywnie dużej liczbie przypadków przedsiębiorstw, w 

których porównano sprawność I i II rodzaju modeli predykcji. Wyniki te mogły być zatem 

wykorzystywane przez praktyków do ograniczania ryzyka kredytowego i pośrednio 

inwestycyjnego, 

· Jako oryginalny wkład, należy uznać weryfikację modeli predykcji upadłości nie tylko na 

rok, przed pojawieniem się trudności finansowych ale także na 2 i 3 lata przed pierwszymi 

problemami finansowymi, 

· Wykazanie braku zależności między kształtowaniem się kursów akcji, a wskazaniami 

modeli predykcji dla badanych 80 spółek z sektora przemysłowego. 

3.8. CECHY SPÓŁEK A ANALIZA ZDARZEŃ NA ROZWINIĘTYCH RYNKACH KAPITAŁOWYCH 

Kolejny obszar związany jest z wpływem cech charakterystycznych spółek na pomiar reakcji 

inwestorów na zdarzenie rynkowe na rozwiniętych rynkach kapitałowych. Wiele badań z 

obszaru finansów koncentruje się na ocenie reakcji cenowej wywołanej wystąpieniem 

określonych zdarzeń, takich jak splity akcji, informacje o wypłacie dywidend, pierwotne czy 

wtórne emisje akcji. Zdarzenia te występują często u spółek, które nie zawsze posiadają cechy 

reprezentatywne dla ogółu przedsiębiorstw notowanych na danej giełdzie. Stąd też w naturalny 

sposób rodzi się pytanie: czy stosowanie przy określaniu normalnych stóp zwrotu indeksów 

ogólnorynkowych (obejmujących zachowania cenowe charakterystyczne dla wszystkich akcji na 

rynku) jest poprawnym podejściem i czy czasem określone cechy charakterystyczne spółek nie 

powodują określonych anomalii procesów wyceny i zniekształceń wyników realizowanych 

badań? W tym obszarze można wyróżnić 3 artykuły: 
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[B25] Firm-Specific Biases in the Capital Markets' Response : an Empirical Evidence for the 

NYSE and the LSE (2010) - współautor Lizińska J., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%, 

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach 5 (nr 138), s. 17–27, 

(Lista B MNiSZ). 

[B26] Przydatność portfeli porównawczych opartych na cechach spółek do szacowania 

krótkoterminowych zwyżkowych stóp zwrotu dla emisji akcji (na przykładzie NYSE) (2011) - 

współautor Lizińska J., mój udział merytoryczny w publikacji: 50%,. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (nr 37), s. 801–810, (Lista B 

MNiSZ). 

[B27] Skuteczność zastosowania modelu rynkowego w analizie zdarzeń dla wybranych cech 

spółek na przykładzie giełdy NYSE w latach 1985-2008 (2010) - współautor Lizińska J., mój 

udział merytoryczny w publikacji: 50%, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu (nr 99 Finanse publiczne i międzynarodowe), s. 114–122, (Lista B MNiSZ). 

Za główne osiągnięcia w ramach tego obszaru badań należy uznać: 

· Wyniki bardzo obszernych badań przeprowadzonych na rozwiniętych giełdach (NYSE i 

LSE), które skłaniają do dalszego poszukiwania metod pozwalających uniknąć zakłóceń 

pomiaru reakcji cenowej na dane zdarzenie w sytuacji, gdy dobór spółek do próby ma 

charakter niereprezentatywny dla całego rynku, utrudniając tym samym zastosowanie 

indeksów rynkowych do szacowania zwyżkowych stóp zwrotu. Niewątpliwym 

wyzwaniem jest taki dobór kryteriów porównawczych, aby w konsekwencji uchwycić 

wszystkie (albo przynajmniej większość) czynniki ryzyka kształtujące wysokość 

zwyżkowych stóp zwrotu dla akcji, 

· Wyniki przeprowadzonych badań na NYSE i LSE potwierdzają różnego rodzaju 

niedoskonałości modeli wyceny stosowane w analizie zdarzeń. Anomalie te związane są 

z posiadaniem przez badane spółki określonych cech charakterystycznych. Niski lub 

wysoki poziom tych cech w odmienny sposób zniekształca wskazania wykorzystywanego 

w analizie zdarzeń modelu wyceny. Uzyskane wyniki skłaniają do poszukiwania nowych 

i udoskonalania znanych już modeli wyceny tak, aby pozwalały one uchwycić wszystkie 

(albo przynajmniej większość) czynniki ryzyka kształtujące wysokość stóp zwrotu, będąc 

odpornymi na zniekształcenia wyceny powiązane z posiadaniem przez spółki 

określonych cech fundamentalnych. 
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3.9. POZOSTAŁE WĄTKI FINANSOWE 

Do ostatniego obszaru zostały zakwalifikowane pozostałe 4 artykuły:  

[B28] Metody identyfikacji strategii kapitału obrotowego (2008) - współautor Kubiak J., mój 

udział merytoryczny w publikacji: 50%,. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 

(nr 106), s. 20–42. 

W artykule przedstawiono charakterystykę strategii kapitału obrotowego. Zaprezentowano 

kilka sposobów identyfikacji strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa. Uznano, że 

optymalną metodą, jest metoda wartościowo graficzna oparta na wskaźnikach poziomu majątku 

obrotowego i zobowiązań krótkoterminowych. Stosując taką metodę, dokonano identyfikacji 

strategii kapitału obrotowego netto przedsiębiorstw trzech sektorów gospodarki notowanych na 

GPW w Warszawie. Poza tym policzono średnie branżowe dwunastu innych sektorów. 

Dokonane obliczenia potwierdziły bezwzględną konieczność stosowania do identyfikacji 

strategii średnich branżowych. 

[B29] Wstęp do metody rangowania potrzeb konserwacji urządzeń melioracyjnych (2009) - 

współautor Bykowski J., Stasik R., Korytowski M., mój udział merytoryczny w publikacji: 

25%, Rocznik Ochrona Środowiska Tom 11, s. 769–779, (indeksowane w Web of Science; 

indeksowane w Scopus), oraz 

[B30] Ocena finansowania oraz zakresu rzeczowego robót konserwacyjnych na ciekach zlewni 

Południowego Kanału Obry (2007) - współautor Bykowski J., Stasik R., Korytowski M., mój 

udział merytoryczny w publikacji: 25%, Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska Politechniki Koszalińskiej nr 48, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. 

"Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska; s. 671–680. 

Powyższe 2 publikacje powstały w wyniku realizacji w 2007/2009 roku 2 interdyscyplinarnych 

projektów badawczych pomiędzy Akademią Rolniczą im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu i 

Akademią Ekonomiczną w Poznaniu. Urządzenia i systemy melioracyjne stanowią ważny 

element infrastruktury technicznej państwa. Utrzymanie tych urządzeń jest finansowane ze 

środków budżetu państwa. Niskie nakłady na utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych 

spowodowały w ostatnich latach znaczne zmniejszenie ilości urządzeń objętych konserwacją co 

skutkuje to przyspieszoną dekapitalizacją urządzeń i pogorszeniem funkcjonowania systemów, 

a także istotnie wpływa na skuteczność ochrony przeciwpowodziowej, zwłaszcza terenów 
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położonych w dolinach małych cieków wodnych. Ponadto, wydatkowanie i tak już 

niedostatecznych środków odbywa się często w sposób przypadkowy, z konieczności z ich 

przeznaczeniem na jedynie najpilniejsze prace, na zasadzie interwencji. Istnieje zatem potrzeba 

podjęcia różnego rodzaju działań na rzecz poprawy procesu eksploatacji, a w tym utrzymania 

istniejących urządzeń melioracyjnych. 

W powyższych 2 pracach zaproponowano opracowanie, a następnie wdrożenie, metody 

pozwalającej na jak najbardziej racjonalne wykorzystanie posiadanych środków finansowych na 

utrzymanie urządzeń, zgodnie z prakseologiczną zasadą największej wydajności.  

[B31] Analiza danych finansowych (2011), w: Czyżewski A. (red.), Analiza ekonomiczna w 

realizacji projektów inwestycyjnych, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 

55–83. 

Powyższa praca powstała w wyniku udziału w projekcie współfinansowanym ze środków UE 

i przez NCBiR: „Nowoczesne techniki analityczne w podnoszeniu jakości kształcenia na studiach 

ekonomicznych” (UDA – POKL.04.01.01-00-054/09-00). Niniejszy rozdział w monografii ma 

charakter encyklopedycznego skrótu opisu podstawowych analiz finansowych. 

4. CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIEĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 

WNIOSKODAWCY 

4.1. REALIZACJA PROJEKTÓW I GRANTÓW BADAWCZYCH  

Udział w projektach międzynarodowych oraz współfinansowanych z funduszy unijnych: 

· Projekt współfinansowany ze środków UE i przez NCBiR: „Utworzenie i realizacja 

nowego kierunku pn. Zarządzanie ryzykiem finansowym na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu (UEP)” (POWR.03.01.00-00-N034/16), Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój; III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Termin realizacji: 2017-2020; charakter udziału: 

wykonawca, 

· Projekt współfinansowany ze środków UE i PARP: „Finansista filarem sukcesu firmy-

studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” (UDA-

POKL.02.01.01-00-192/10; Program Operacyjny Kapitał Ludzki, II. Rozwój zasobów 

ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa zdrowia osób 
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pracujących, 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego 

w przedsiębiorstwach, Termin realizacji: 2010-2013, charakter udziału: wykonawca, 

· Projekt współfinansowany ze środków UE i przez NCBiR: „Nowoczesne techniki 

analityczne w podnoszeniu jakości kształcenia na studiach ekonomicznych” (UDA – 

POKL.04.01.01-00-054/09-00); Program Operacyjny Kapitał Ludzki, IV. Szkolnictwo 

wyższe i nauka, 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 

zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 

opartej na wiedzy, Termin realizacji: 2009-2011, charakter udziału: wykonawca, 

· Projekt współfinansowany ze środków UE i MNiSzW: „Implementacja narzędzi 

inżynierii finansowej w procesach wsparcia zarządzania ryzykiem w instytucji 

finansowej i przedsiębiorstwie produkcyjnousługowym”, (WKP 1/1.4.1/1/2006/ 

97/97/652) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program Wzrost 

konkurencyjności przedsiębiorstw, 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą 

badawczo-rozwojową a gospodarką; Termin realizacji: 2007-2008; charakter udziału: 

wykonawca, 

Udział w projektach i grantach krajowych: 

· Projekt badawczy NCN: "Znaczenie doboru metod wyceny w procesie identyfikacji 

anomalii rynkowych”; Termin realizacji: 2016-2019; charakter udziału: wykonawca, 

· Projekt badawczy NCN: "Kształtowanie zysków a rynkowa wycena akcji"; Termin 

realizacji: 2015-2019; charakter udziału: wykonawca, 

· Projekt badawczy NCN: „Premia za ryzyko inwestycji w akcje na polskim rynku 

kapitałowym”; Termin realizacji: 2011-2015; charakter udziału: kierownik i wykonawca, 

· Projekt badawczy MNiSW: "Determinanty stóp zwrotu z akcji spółek dokonujących 

pierwszych ofert publicznych”; Termin realizacji: 2010-2014; charakter udziału: 

wykonawca, 

· Projekt badawczy KBN: "Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa"; Termin realizacji: 1996-

1998; charakter udziału: wykonawca,  
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Projekty badawcze na zlecenie praktyki:  

· Umowa zawarta z innym podmiotem na wykonanie prac B+R: „Koszt kapitału w banku 

PKO BP S.A.”, Projekt na zlecenie centrali PKO BP; Termin realizacji: 2007-2008; charakter 

udziału: wykonawca,  

Udział w grantach międzyuczelnianych: 

· Grant międzyuczelniany (finansowany przez UEP i UPP - 2008) nr 5/61/WI/07/AE: 

”Optymalizacja podziału środków finansowych na utrzymanie urządzeń melioracji 

podstawowych”, charakter udziału: wykonawca,  

· Grant międzyuczelniany (finansowany przez UEP i UPP - 2007) nr 7/61/WI/06/AE: 

”Opracowanie modelu podziału środków finansowych na utrzymanie urządzeń 

melioracji podstawowych”, charakter udziału: wykonawca,  

4.2. UDZIAŁ I REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH 

KONFERENCJACH NAUKOWYCH 

W ramach działalności naukowej byłem uczestnikiem wielu konferencji i seminariów 

organizowanych zarówno w kraju jak i za granicą (w sumie 41 konferencji, w tym 23 konferencje 

międzynarodowe i 18 krajowych). Regularnie brałem udział w corocznych zjazdach naukowców 

zajmujących się finansami z całej Polski odbywających się pod nazwą: Konferencja Katedr 

Finansów. Konferencja ta odbywa się corocznie i jest organizowana przez różne ośrodki 

badawcze z Polski. 

Najważniejsze konferencje międzynarodowe w których uczestniczyłem to: 

· XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Finansami" w Kołobrzegu 

(2019);  

Wygłoszone referaty: 

„Modele wieloczynnikowe z wykorzystaniem premii Famy-Frencha i Carharta na polskim 

rynku kapitałowym”; 

„Czteroczynnikowy model Carharta z czynnikiem płynności akcji na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie” (współautor: Stereńczak Sz.), 
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· 16th INFINITI Conference on International Finance w Poznań (2018), 

Wygłoszony referat: 

“Earnings Management Around IPOs: What Does It Mean for the Long-Term 

Performance?” (współautor: Lizińska J.), 

· XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Finansami" w Kołobrzegu 

(2018), 

· SSEM EuroConference: Emerging Market Economies w Łodzi (2018), 

Wygłoszony referat: 

“Earnings Management Around IPOs: What Does It Mean for the Long-Term 

Performance?” (współautor: Lizińska J.), 

· Finance and Sustainability: Proceedings from the Finance and Sustainability Conference 

we Wrocławiu (2017); 

Wygłoszony referat: 

“Earnings Management and the Long-Term Market Performance of Initial Public Offerings 

in Poland” (współautor: Lizińska J.), 

· XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Finansami" w Kołobrzegu 

(2017), 

· XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Finansami" w Kołobrzegu 

(2016), 

· International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions. Theory Meets 

Practice w Poznaniu (2016); 

Wygłoszony referat: 

“Investor Reactions to Dividend Announcements of Companies Listed on the Warsaw 

Stock Exchange” (współautor: Kubiak J.), 

· XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Finansami" w Kołobrzegu 

(2015), 

· VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Efektywność Źródłem Bogactwa Narodów" 

we Wrocławiu (2015); 

Wygłoszone referaty: 

“Is the IPO Anomaly in Poland Only Apparent or Real?” (współautor: Lizińska J.); 

 „Determinanty underpricingu w Polsce i na innych wybranych rynkach wschodzących” 

(współautor: Lizińska J.), 
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· Międzynarodowa Konferencja „Finanse Neoklasyczne a Finanse behawioralne” w Łodzi 

(2014); 

Wygłoszone referaty: 

“Information Asymmetry and Using Short-term Debt in the Selected European States” 

(współautor: Kubiak J.); 

“Reassessing Polish IPO Underpricing and Underperformance” (współautor: Lizińska J.), 

· XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Finansami" w Kołobrzegu 

(2014), 

· XIV Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i Praktyka" w 

Karpaczu (2013), 

· XIII Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i Praktyka" w 

Karpaczu (2012); 

Wygłoszony referat: 

„Anomalie w modelu CAPM wynikające z cech fundamentalnych spółek”, 

· XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa" 

w Szczecinie (2012), 

· The 18th Annual Global Finance Conference 2011 w Bangkoku (2011); 

Wygłoszony referat: 

„Share Issue Privatization – empirical evidence from emerging markets” (współautor: 

Mizerka J., Jewartowski T., Kałdoński M.), 

· XII Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Finansami – doświadczenia i 

perspektywy globalizacji” w Szczecinie (2011), 

· XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i 

Praktyka" w Karpaczu (2011); 

Wygłoszony referat: 

„Wykorzystanie metody porządkowania liniowego do badania poziomu asymetrii 

informacji” (współautor: Kubiak J.), 

· XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i 

Praktyka" w Karpaczu (2010), 
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· The 17th Annual Global Finance Conference 2010 w Poznaniu (2010); 

Wygłoszony referat: 

“An Analysis Of Toxic Derivatives Used By Polish Companies” (współautor: 

Nowaczyk T.), 

· X Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Finansami - aktualne wyzwania teorii i 

praktyki” w Międzyzdrojach (2009), 

· X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i 

Praktyka" we Wrocławiu (2009); 

Wygłoszony referat: 

„Zarządzanie ryzykiem rynkowym w firmie - ujęcie modelowe” (współautor: Mizerka J., 

Nowaczyk T.), 

· IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i 

Praktyka" w Karpaczu (2008). 

 

Natomiast najważniejsze konferencje krajowe w których uczestniczyłem to: 

· X Konferencja ogólnopolska "Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie" w 

Międzyzdrojach (2018); 

Wygłoszone referaty: 

„Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 1995-2015”; 

“Long-Term Equity Performance in Poland - Searching for Answers with the Calendar-

Time Portfolio Approach” (współautor: Lizińska J.), 

· IX Konferencja ogólnopolska "Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie" w 

Międzyzdrojach (2016); 

Wygłoszone referaty: 

„Czy warto wierzyć analitykom? Wyniki długoterminowych strategii inwestycyjnych 

opartych na rekomendacjach giełdowych”; 

„Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w 

Warszawie” (współautor: Kubiak J.), 

· VIII Konferencja ogólnopolska "Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie" w 

Międzyzdrojach (2014); 

 

 



 

41 | S t r o n a  
 

Wygłoszony referat: 

„Czy inwestorzy wierzą analitykom? Analiza reakcji inwestorów na rekomendacje 

giełdowe na GPW w Warszawie”, 

· VII Konferencja ogólnopolska "Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie" w 

Międzyzdrojach (2012), 

· Konferencja Katedr Finansów – Katowice 2012  Finanse w niestabilnym otoczeniu - 

dylematy i wyzwania w Katowicach (2012), 

· Konferencja Katedr Finansów "O nowy paradygmat finansów" w Poznaniu (2010), 

· Konferencja Katedr Finansów w Szczecinie (2009), 

· Konferencja Katedr Finansów „Współczesne Finanse. Stan i perspektywy” w Toruniu 

(2008), 

· Konferencja Katedr Finansów w Łodzi (2007),, 

· Konferencja Katedr Finansów w Lublinie (2006) 

· Konferencja Katedr Finansów - Bankowość, finanse, ubezpieczenia, rynki kapitałowe w 

dobie integrującej się Europy w Mikołajkach (2005), 

· Konferencja Katedr Finansów „Nauki finansowe wobec współczesnych problemów 

gospodarki polskiej” w Zakopanem (2004), 

· Konferencja Zarządzanie Finansami w Szklarskiej Porębie (2002); 

Wygłoszony referat: 

„Czy decyzja o emisji obligacji zamiennych przez przedsiębiorstwo to zła wiadomość?” 

(współautor: Kobusiewicz B.), 

· Konferencja Katedr Finansów we Wrocławiu (2002), 

· Konferencja Katedr Finansów w Poznaniu (2001), 

· Szkoła Symulacji Gospodarczych Antałówka 00'w Zakopanem (2000); 

Wygłoszony referat: 

„Modelowanie portfela papierów wartościowych”, 

· Konferencja Katedr Finansów w Pułtusku (1999), 

· Szkoła Symulacji Gospodarczych Antałówka 99'w Zakopanem (1999); 

Wygłoszony referat: 

„Zastosowanie modeli symulacyjnych w nauczaniu planowania finansowego” 

(współautor: Kałdoński M.). 
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4.3. PEŁNIENIE FUNKCJI PROMOTORA POMOCNICZEGO W PRZEWODZIE DOKTORSKIM 

ORAZ SPORZĄDZONE RECENZJE ARTYKUŁÓW, GRANTÓW I POZOSTAŁYCH PRAC 

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim: 

tytuł rozprawy: Determinanty przejęć na polskim rynku kapitałowym. Identyfikacja cech 

przejmowanych spółek,  

autor rozprawy: dr Bartosz Kabaciński, 

promotor: dr hab. Jarosław Kubiak, prof. UEP, 

recenzentki: dr hab. Joanna Wyrobek, prof. UEK; dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US. 

termin obrony doktoratu: 1.06.2016r.  

Celem głównym rozprawy była identyfikacja cech przedsiębiorstw będących celem przejęcia 

o charakterze inwestycyjnym. Część empiryczna rozprawy miała na celu wypełnienie istniejącej 

luki badawczej w zakresie identyfikacji cech przedsiębiorstw będących celem przejęcia na 

polskim rynku kapitałowym. Badaniem objęto 137 transakcji, które miały miejsce w latach 1999 

– 2013. W prezentowanych w rozprawie badaniach nad identyfikacją cech przedsiębiorstw 

przejmowanych, po raz pierwszy uwzględniono zróżnicowanie motywów transakcji przejęcia, 

dzieląc je na strategiczne oraz inwestycyjne. W wyniku przeprowadzonego badania 

empirycznego określono charakterystykę przedsiębiorstw przejmowanych na polskim rynku 

kapitałowym, która potwierdzała opisany przez H. Manne’a dyscyplinujący charakter przejęć. 

Kontrola była uzyskiwana nad przedsiębiorstwami zarządzanymi w sposób nieefektywny, co 

objawiało się między innymi poprzez niższą rentowność. Praca została doceniona przez obie 

recenzentki, które wnioskowały o jej wyróżnienie. 

Liczba sporządzonych recenzji publikacji w czasopismach wysoko punktowanych z Impact 

Factor: 1 recenzja (Sustainability 2019), 

Liczba sporządzonych recenzji grantów i projektów NCN: 1 recenzja wniosku (OPUS 2017), 

Liczba sporządzonych recenzji prac licencjackich i dyplomowych: ok. 100. 

4.4. ZNACZĄCY WKŁAD W ROZWÓJ NAUK EKONOMICZNYCH W DYSCYPLINIE FINANSE - 

PODSUMOWANIE 

Zasadniczy wkład w rozwój dyscypliny finanse związany jest z warstwą empiryczną 

przeprowadzonych na potrzeby omawianych powyżej publikacji badań, realizowanych głównie 

na polskim rynku kapitałowym i składa się z takich osiągnięciach jak: 
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· Realizacja jednych z bardziej obszernych badań nad pierwotnymi emisjami akcji spółek 

(IPO) na GPW w Warszawie, 

· Potwierdzenie zjawiska underpricingu akcji spółek dokonujących IPO na GPW w 

Warszawie oraz na rozwiniętych i wschodzących rynkach kapitałowych, 

· Identyfikacja czynników wpływających na poziom krótkoterminowej reakcji inwestorów 

na pierwotne emisje akcji na GPW w Warszawie, rozwiniętych i wschodzących rynkach 

kapitałowych, 

· Potwierdzenie zjawiska długoterminowego niedoszacowania akcji spółek realizujących 

IPO (underperformance) na GPW w Warszawie, rozwiniętych i wschodzących rynkach 

kapitałowych, 

· Identyfikacja czynników wpływających na poziom zjawiska underperformance IPO na 

polskim rynku akcji oraz na rozwiniętych i wschodzących rynkach kapitałowych, 

· Zrealizowanie wielopłaszczyznowych badań potwierdzających istnienie zjawiska 

manipulowania zyskami w przypadku spółek dokonujących pierwotnych emisji akcji na 

GPW w Warszawie. 

· Potwierdzenie występowania na polskim rynku kapitałowym wielu anomalii związanych 

z posiadaniem przez spółki określonych cech, co może zniekształcać wskazania skali 

reakcji inwestorów na pierwotne emisje akcji przy wykorzystaniu poszczególnych modeli 

wyceny, 

· Pierwsza w Polsce weryfikacja możliwości zastosowania pięcioczynnikowego modelu 

Famy-Frencha oraz testy innych wieloczynnikowych modeli wyceny na GPW w 

Warszawie, 

· Zrealizowanie jednego z pierwszych i nielicznych badań polskich spółek giełdowych, 

potwierdzających istnienie tzw. anomalii „wolnych przepływów pieniężnych” na GPW w 

Warszawie, 

· Zrealizowanie największych (przeanalizowano ponad 17 tys. rekomendacji analityków) 

badań krótko- i długoterminowej reakcji inwestorów na publikację rekomendacji 

giełdowych na GPW w Warszawie - badania potwierdziły krótkoterminową reakcję 

inwestorów, zgodną z charakterem rekomendacji oraz ich „niską przydatność” w długim 

okresie, 

· Wykazanie, że fakt wypłacenia dywidendy - niezależnie od jej wysokości lub kierunku 

zmian – powodował na GPW w Warszawie wzrost akcji ponad wartość benchmarku, 
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zweryfikowano hipotezę, że polityka stabilnego wzrostu wartości wypłacanych 

dywidend prowadzi do pozytywnej reakcji w postaci wzrostu skumulowanej stopy 

zwrotu z akcji spółek prowadzących taką politykę oraz potwierdzono oczekiwania 

określane na podstawie teorii informacyjnej zawartości dywidend o pozytywnej reakcji 

rynku na wzrost wartości dywidend (niezależnie od tego czy miało to miejsce w okresie 

hossy czy bessy), 

· Opracowanie autorskiego syntetycznego miernika asymetrii informacji (SMAI), 

uwzględniającego kilka cech różnicujących poziom asymetrii informacji, wskazanie 

zaleceń dotyczących wyboru metody określania wag do jego oszacowania oraz 

identyfikacja poziomu asymetrii informacji w poszczególnych branżach w Polsce, 

· Opracowanie dynamicznego modelu symulacyjnego, łączącego w sobie elementy 

planistyczne (zestawienia finansowe pro forma, miary EaR i CFaR), modele wyceny 

instrumentów pochodnych oraz generatory liczb losowych o zadanych rozkładach i 

użycie go do weryfikacji zasadności wykorzystania tzw. zero-kosztowych strategii 

opartych o opcje walutowe, 

· Realizacja najbardziej obszernych jak do tej pory badań nad efektywnością strategii 

momentum na GPW w Warszawie, które potwierdziły istnienie efektu momentum ale 

wskazują jednak na duże zróżnicowanie wyników tej strategii zarówno dla portfeli 

„wzrostowych” i „spadkowych”, jak i dla poszczególnych podokresów badawczych, 

· Weryfikacja skuteczności modeli w zakresie rozpoznawania przedsiębiorstw 

zagrożonych upadłością. Opublikowane przeze mnie artykuły, były jednymi z 

pierwszych w Polsce, w których przedstawiono wyniki badań prowadzonych na 

relatywnie dużej liczbie przypadków przedsiębiorstw, w których porównano sprawność 

I i II rodzaju modeli predykcji nie tylko na rok przed pojawieniem się trudności 

finansowych ale także na 2 i 3 lata przed pierwszymi problemami finansowymi. 

4.5. STATYSTYKA PUBLIKACJI, KONFERENCJI I PROJEKTÓW BADAWCZYCH 

Od momentu rozpoczęcia mojej pracy zawodowej na uczelni opublikowałem łącznie 61 

różnego rodzaju prac naukowych. Od momentu uzyskania stopnia doktora we współautorstwie 

lub samodzielnie przygotowałem 52 różnego typu publikacje (szczegółowe zestawienie w 

tabelach 1-4). Uczestniczyłem w 41 konferencjach (tabela 5) i brałem udział w realizacji 12 

różnego typu projektów badawczych (tabela 6). 
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Tabela 1. Liczba punktów wg wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 

poszczególnych latach po uzyskaniu stopnia doktora 

rok punkty MNiSW 
2019 10 
2018 63 
2017 42 
2016 53 
2015 85 
2014 28 
2013 23 
2012 27 
2011 24 
2010 27 
2009 33 
2008 12 
2007 0 
2006 0 
2005 4 
suma 431 

 

Tabela 2. Struktura publikacji wg indeksowania w różnych bazach danych 
 

Liczba publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 52 
- w tym:  

lista A MNiSW 2 
lista B MNiSW 33 
indeksowane w Web of Science 5 
indeksowane w Scopus 6 

Liczba publikacji przed uzyskaniem stopnia 
doktora 

9 
- w tym:  

lista A MNiSW 0 
lista B MNiSW 0 
indeksowane w Web of Science 0 
indeksowane w Scopus 0 

Wszystkie publikacje 61 
- w tym:  

lista A MNiSW 2 
lista B MNiSW 33 
indeksowane w Web of Science 5 
indeksowane w Scopus 6 

 

Tabela 3. Struktura publikacji przed i po uzyskaniu stopnia doktora 
 

po uzyskaniu stopnia doktora wszystkie samodzielnie we współautorstwie 

publikacje polskojęzyczne 36 15 21 
publikacje anglojęzyczne 16 1 15 
razem 52 16 36 

przed uzyskaniem stopnia doktora wszystkie samodzielnie we współautorstwie 

publikacje polskojęzyczne 9 5 4 
publikacje anglojęzyczne 0 0 0 
razem 9 5 4 
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Tabela 4. Cytowania, indeks Hirscha i sumaryczny Impact Factor 
 

źródło: Web of Science Scopus Google Scholar BazEkon 
liczba cytowań 16 6 100 59 

h-indeks 2 2 5 3 
i10-indeks - - 2 - 

sumaryczny Impact Factor : 2,205 
 

Tabela 5. Udział w konferencjach 
 

konferencje międzynarodowe ogólnopolskie razem 

udział w konferencji 23 18 41 

wygłoszone referaty 15 8 23 
 

Tabela 6. Realizacja grantów i projektów badawczych 
 

rodzaj projektu liczba projektów 

projekty międzynarodowe oraz współfinansowane z funduszy unijnych 4 

projekty i granty krajowe (NCN, MNiSW, KBN) 5 

projekty badawcze na zlecenie praktyki 1 

granty międzyuczelniane 2 

razem 12 
 

5. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, ORGANIZACYJNA ORAZ OTRZYMANE 

NAGRODY I WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ 

Zajęcia dydaktyczne zawsze stanowiły istotną część mojej aktywności. Na tę aktywność 

składały się zarówno zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, jak i na 

innych uczelniach. Moje doświadczenia dydaktyczne obejmują zarówno prowadzenie zajęć na 

studiach pierwszego i drugiego stopnia, ale również na studiach MBA, podyplomowych oraz 

szkolenia dla przedsiębiorców. Ważną częścią tej aktywności były seminaria licencjackie i 

podyplomowe, podczas których nadzorowałem napisanie i obronę 48 prac licencjackich i ponad 

50 dyplomowych.  

Swoją aktywność dydaktyczną realizowałem głównie na Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Poznaniu. Dodatkowo prowadziłem zajęcia także w innych szkołach takich jak: 

· Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

· Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 

· Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, 

· Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” w Poznaniu, 

· Wyższa Szkoła Biznesu w Pile . 
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Poniżej przedstawione zostały moje obciążenia dydaktyczne na studiach pierwszego i 

drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 
 

Tabela 7. Obciążenia dydaktyczne na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu w latach po uzyskaniu stopnia doktora 

Rok akademicki 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

- - - - - - - 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba godz. dydaktycznych 325,0  290,0  364,5  323,8  352,5  263,0  231,8  
( w tym:)               

Wykłady 100,0  50,0  100,0  60,0  97,0  43,0  43,0  

Ćwiczenia  225,0  240,0  242,0  204,0  218,0  205,0  145,0  

Seminaria  0,0  0,0  22,5  59,8  37,5  15,0  43,8  

        

Rok akademicki 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

- - - - - - - 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba godz. dydaktycznych urlop 
zdrowotny 

urlop 
zdrowotny 276,0  267,3  426,3  382,3  396,0  

( w tym:)               
Wykłady - - 108,0  106,0  110,0  101,0  96,0  

Ćwiczenia  - - 168,0  150,0  270,0  240,0  270,0  

Seminaria  - - 0,0  11,3  46,3  41,3  30,0  

 

Prowadzone przeze mnie przedmioty obejmowały swoim zakresem subdyscypliny 

finansów. Te przedmioty to: 

· Decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, 

· Finanse, 

· Finanse przedsiębiorstw, 

· Inwestowanie na rynku papierów wartościowych, 

· Modelowanie finansowe, 

· Narzędzia analizy danych, 

· Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, 

· Strategie inwestowania w przedsiębiorstwie, 

· Zarządzanie ryzykiem, 

· Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. 
 

Poza zajęciami na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadziłem również 

zajęcia na studiach MBA: 

· Executive MBA Poznań-Atlanta, 
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· Executive MBA UEP, 

· Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą UAM-UEP, 

 i następujących studiach podyplomowych: 

· Finanse menedżerskie, 

· Analiza Finansowa, 

· Controlling, 

· Inwestowanie na rynku kapitałowym, 

· Zarządzanie finansami, 

· Zarządzanie wartością. 
 

W okresie po obronie doktoratu byłem mocno zaangażowany w prace organizacyjne 

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pełniłem aktywnie następujące funkcje: 

· członek Komisji Rektorskiej ds. Analizy Sytuacji Finansowej UEP, 

· członek Komisji Dziekańskiej ds. powołania nowego kierunku prowadzonego w formule 

studiów dualnych „Zarządzanie ryzykiem finansowym”, pierwszego uruchomionego w 

Polsce kierunku finansowego na II stopniu studiów, realizowanego w formule studiów 

dualnych we współpracy z międzynarodową instytucją finansową, 

· członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Zarządzania UEP. 
 

We lipcu 2017 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odebrałem z rąk 

Wojewody Wielkopolskiego „MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ” – (Legitymacja Nr 

159847). 
 

Za osiągnięcia naukowe otrzymałem (ze współpracownikami Katedry Finansów 

Przedsiębiorstw) od 2 razy nagrodę zespołową Rektora UEP: 

· w 2018 r. za monografię ”PIERWSZE OFERTY PUBLICZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE. 

KONTROWERSJE WOKÓŁ ANOMALII RYNKOWYCH”, Warszawa 2017, CeDeWu, 

· w 2003 r. za monografię „KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA”, Poznań 2002, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 

W latach 2001-2009 aktywnie współpracowałem z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów 

i pełniłem rolę członka regionalnej komisji egzaminacyjnej w Poznaniu podczas 

egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów (obszar „Finanse”). 
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Poza uczelnią w ramach działalności popularyzatorsko-dydaktycznej prowadzę 

również różnego rodzaju szkolenia w obszarze finansów. 

Od 2005 roku do dnia dzisiejszego intensywnie współpracuję z Wielkopolskim 

Oddziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Prowadziłem tam między innymi 

szkolenia z obszaru „Finanse przedsiębiorstw” dla kandydatów na biegłych rewidentów 

w ramach przygotowania do egzaminu. Od kilku lat prowadzę tam zajęcia z 

„Zarządzania finansami” i „Analizy finansowej” dla kandydatów na Głównego i 

Dyplomowanego Księgowego – III i IV stopień certyfikacji SKwP (szkolenia w Poznaniu, 

Gnieźnie, Pile, Lesznie i Ostrowie Wielkopolskim”. 

W ramach współpracy z między innymi: Frąckowiak i Wspólnicy – Konsulting sp. z 

o.o. (lata 2000-2002), Biurem Konsultingowym Fundacji Akademii Ekonomicznej w 

Poznaniu sp. z o.o (od 2004 roku), Stowarzyszeniem Inicjatyw Menedżerskich Instytut 

Biznesu (rok 2008) przeprowadziłem kilkadziesiąt szkoleń „Finanse dla niefinansistów” 

dla osób prowadzących działalność gospodarczą i pracowników różnego typu 

przedsiębiorstw oraz zamawianych szkoleń z obszaru „Zarządzania finansami”- np. dla 

pracowników Jeronimo Martins Polska SA czy AMICA SA. 

Oprócz szkoleń mam również doświadczenia w zakresie współpracy z praktyką 

gospodarczą w zakresie konsultingu – w ramach współpracy z Biurem Konsultingowym 

Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu sp. z o.o. przygotowywałem analizy 

finansowe, biznesplany, wyceny, programy restrukturyzacyjne i studia wykonalności 

dla różnych podmiotów gospodarczych. 
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