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RECENZJA  

dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego  

dr. Arkadiusza Bernala, 

w związku z postępowaniem habilitacyjnym  

w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse 

 

 

1. Podstawa formalno-prawna recenzji  

Podstawę formalną przygotowania recenzji stanowiło pismo Prof. dr hab. Macieja 

Żukowskiego – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z dnia 15 października 2019 

r., informujące, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1789), w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 

r.  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1669), powołała mnie na recenzenta dorobku naukowo-badawczego, dydaktyczno-

organizacyjnego i współpracy międzynarodowej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Arkadiusza 

Bernala.   

Ocena merytoryczna została przygotowana z uwzględnieniem następujących przepisów, 

określających kryteria ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego:  

- Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki  (Dz. U z 2017 r., poz. 1789);  

- Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w 

sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego  (Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz. 1165); 

- Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w 

sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261). 

Podstawą przygotowania oceny merytorycznej dorobku naukowo-badawczego, 

dydaktycznego, organizacyjnego oraz współpracy międzynarodowej dr. Arkadiusza Bernala była 
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przesłana dokumentacja, dotycząca postępowania habilitacyjnego wszczętego w dniu 10 kwietnia 

2019 r. w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse, zawierająca w szczególności:  

- autoreferat (przygotowany w języku polskim i angielskim), w którym wskazano 

osiągniecie naukowe wynikające z art. 16 ust. 2 Ustawy w dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach i tytule naukowym oraz  o stopniach i tytule w zakresie sztuki  oraz 

przedstawiono motywację podjęcia danej problematyki badawczej, cele i hipotezy, 

metodykę badań, układ monografii, wyniki badań, a także określono wkład w rozwój 

dyscypliny; 

- omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-dydaktycznych; 

- informacje o osiągnieciach dydaktycznych, współpracy naukowej oraz popularyzacji 

nauki; 

- wykaz opublikowanych prac naukowych; 

- kserokopie publikacji wskazanych w wykazie (pełne teksty publikacji); 

- monografię wskazaną jako najważniejsze osiągniecie naukowe pt. Podatek od wartości 

dodanej. Studium przerzucalności podatku na konsumentów, pracowników i dawców 

kapitału, Difin, Warszawa 2019. 

 

2. Informacje ogólne o Kandydacie 

Dr Arkadiusz Bernal jest absolwentem Akademii  Ekonomicznej  w  Poznaniu (obecnie 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Dyplom magistra ekonomii uzyskał na Wydziale 

Zarządzania i Marketingu w 1999 r. (specjalność Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw). Już 

w trakcie studiów, od 1 października 1998 r. do 31 stycznia 1999 r., był zatrudniony na 

stanowisku stażysty w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw. Po uzyskaniu dyplomu magistra, 

począwszy od 15 lutego 1999 r. do 31 sierpnia 2007 r., kontynuował dotychczasowe zatrudnienie 

na stanowisku asystenta. Natomiast od 1 września 2007 r., tj. po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

ekonomicznych, na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej: Zjawisko uchylania się od 

podatków dochodowych i metody jego ograniczania, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Jana 

Sobiecha – na stanowisku adiunkta. Należy podkreślić, że praca doktorska przygotowana przez 

Pana Arkadiusza Bernala została wyróżniona w III edycji Konkursu Fundacji Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu (zdobywając III miejsce) oraz nagrodę Rektora, a następnie w 2008 r.  

została opublikowana w formie książki (wydawnictwo Difin). Aktualnie dr Bernal jest 

zatrudniony w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw, w Instytucie Rachunkowości i Zarządzania 

Finansami, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jako starszy wykładowca.  

Pan dr Arkadiusz Bernal w latach 2007-2018 prowadził dodatkowo zajęcia poza swoją 

macierzystą jednostką, w: Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Szkole Głównej Handlowej w 

Warszawie, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na Uniwersytecie Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

 Na podstawie przesłanej dokumentacji należy stwierdzić, że Habilitant systematycznie 

podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, a jako przykład w tym zakresie może posłużyć uzyskanie 

w 2008 r. certyfikatu księgowego, wydawanego przez Ministra Finansów, a uprawniającego do 

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wykorzystując zdobyte umiejętności i 

uprawnienia, aktywnie współpracował z praktyką gospodarczą, prowadził szkolenia, zarówno dla 

przedsiębiorców, jak i administracji skarbowej.  
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3. Ogólna ocena dorobku naukowo-badawczego Habilitanta 

Przedstawiony do oceny dorobek naukowy Habilitanta, z okresu po uzyskaniu przez Niego 

stopnia doktora nauk ekonomicznych, obejmuje łącznie 26 publikacji. Struktura przedmiotowych 

publikacji przedstawia się następująco:   

- 2 monografie naukowe (jedna z nich, jak zaznacza w swoim autoreferacie Habilitant, jest 

opublikowaną w formie książki rozprawą doktorską, w związku z tym nie powinna być 

uwzględniana jako dorobek z okresu po uzyskaniu stopnia doktora); 

- 4 rozdziały w monografiach; 

- 2 artykuły w czasopismach naukowych z listy A; 

- 11 artykułów w czasopismach naukowych z listy B; 

- 1 artykuł recenzowany w czasopiśmie naukowym spoza listy (obecnie czasopismo jest 

indeksowane w bazie Scopus);  

- 4 publikacje w recenzowanych materiałach konferencyjnych;  

- 1 artykuł publicystyczny (Dziennik Gazeta Prawna, prawdopodobnie nierecenzowany); 

- 1 opracowanie niepublikowane, przygotowane na zlecenie Ministra Finansów. 

W dorobku dr. Arkadiusza Bernala dominują opracowania samodzielne. Tylko dwie prace 

zostały przygotowane jako współautorskie. Dodatkowo należy dodać, że na łączną liczbę 26 

powołanych w dokumentacji publikacji, 9 z nich została przygotowana w języku angielskim. 

Przyjmując za punkt wyjścia rok uzyskania stopnia doktora, prezentowana powyżej liczba 

oznacza średnio ok. 2 teksty rocznie. Nie jest to liczba wykraczająca poza średnią krajową, nie 

mniej jednak jest wystarczająca do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. Tym bardziej, 

że prawie wszystkie publikacje zostały przygotowane przez Habilitanta samodzielnie.  

Dr Bernal spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 1 września 2011 r., w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o 

nadanie stopnia doktora habilitowanego (§ 3, ust. 2), dotyczące autorstwa lub współautorstwa 

publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports – JRC i 

European Reference Index for Humanities – ERIH (aktualna nazwa bazy to ERIH PLUS). Habilitant 

z powodzeniem publikował w czasopismach, które do 2019 r. umieszczone były na ministerialnej 

liście A, tj. w: Eastern European Economics (Impact Factor w 2018 r. 1,080; do 2019 r. 15 pkt., 

aktualnie obowiązująca lista – 40 pkt.)  oraz Finance a Úvěr – Czech Journal of Economics and 

Finance (Impact Factor w 2018 r. 0,563, do 2019 r. 15 pkt., aktualnie obowiązująca lista 40 pkt.). 

Jego sumaryczny Impact Factor publikacji naukowych, według listy JCR, wynosi 1,643 (w 2018 r.,  

roku publikacji artykułu).  

11 artykułów zostało wydanych w czasopismach krajowych, ujętych na ministerialnej liście 

B, w tym Gospodarce Narodowej lub materiałach konferencyjnych. Dorobek publikacyjny 

Habilitanta jest rozpoznawalny w środowisku teoretyków finansów publicznych, w tym 

zwłaszcza zajmujących się teorią opodatkowania oraz konstrukcją podatku od wartości dodanej.  

1 artykuł Habilitant opublikował w czasopiśmie, które do 2018 r. nie było zamieszczone na 

ministerialnej liście czasopism, tj. VADYBA Journal of Management. Aktualnie wyżej wymienione 

czasopismo jest indeksowane w bazie Scopus. Znalazło się także w nowym wykazie czasopism 

publikowanym przez MNiSW (40 pkt.). 



4 | S t r o n a  
 

 

 

Monografie naukowe, których Habilitant był autorem lub autorem rozdziału ukazały się w 

renomowanych wydawnictwach naukowych o zasięgu ogólnokrajowym, tj.: Difin oraz 

Wydawnictwie Naukowym UMCS.  

Uwzględniając poszczególne indeksy bibliometryczne dotyczące liczby cytowań publikacji, 

dorobek Pana dr. Arkadiusza Bernala przedstawia się następująco:  

- liczba cytowań publikacji na podstawie Web of Science wynosi 13 (cytowania dotyczą 3 

artykułów, na dzień 9 marca 2019 r.); 

- liczba cytowań publikacji na podstawie Google Scholar wynosi 144 (cytowania dotyczą 13 

artykułów, stan na 11 grudnia 2019 r.); 

- liczba cytowań publikacji na podstawie Research Gate wynosi 48 (stan na 11 grudnia 

2019 r.); 

- Indeks Hirscha wyliczony na podstawie Google Scholar wynosi 3, na podstawie Web of 

Science 1 (stan na 11 grudnia 2019 r.).  

Pozytywnie oceniam dorobek publikacyjny Kandydata także w kontekście jakościowym. 

Uważam go za oryginalny i wyraźnie ukierunkowany. Pan dr Bernal po uzyskaniu stopnia doktora 

skoncentrował się przede wszystkim na badaniu podatku od wartości dodanej, chociaż w ramach 

tych zainteresowań Habilitanta, można wyróżnić kilka powiązanych tematycznie obszarów, 

wzajemnie przenikających się i uzupełniających. Po pierwsze, są to kwestie związane z 

fundamentalną zasadą podatku od wartości dodanej – zasadą neutralności. Po drugie, są to 

zagadnienia dotyczące zwolnień przedmiotowych w tym podatku, ich istoty, zasadności i 

konsekwencji. Po trzecie, jest to kwestia przerzucalności podatków, w tym głównie podatku od 

wartości dodanej. Po czwarte, jest to problematyka związana z kwestią uchylania się od 

podatków, głównie luką w podatku od wartości dodanej, którą Kandydat zajmował się jeszcze 

przed uzyskaniem stopnia doktora. 

Analiza podejmowanych przez Habilitanta poszczególnych obszarów tematycznych pozwala 

na dostrzeżenie logiki, spójności i konsekwencji badawczej oraz rozwoju naukowego. Punktem 

wyjścia prowadzonych przez Niego badań jest próba zrozumienia konstrukcji podatku od 

wartości dodanej, zwłaszcza w kontekście jego neutralności i wpływu na decyzje podejmowane 

przez przedsiębiorców. Podjęte w tym obszarze dociekania naukowe znajdują odzwierciedlenie 

w 5 publikacjach, w których Habilitant dowodzi, że brak neutralności w istotny sposób może 

zakłócać funkcjonowanie tego podatku, a także negatywnie wpływać na decyzje podejmowane 

przez przedsiębiorców.  

W dalszej kolejności Habilitant koncentruje się na zwolnieniach przedmiotowych w podatku 

od wartości dodanej. W zasadzie można stwierdzić, że problematyka ta jest kontynuacją wyżej 

opisanej. Każde zwolnienie przedmiotowe można bowiem określić jako preferencję podatkową 

wspierającą określony obszar działalności. Niewątpliwie taka preferencja „wyłącza” działanie 

zasady neutralności i jest sprzeczna z mechanizmem tego podatku. Habilitant skoncentrował się 

przede wszystkim na badaniu zasadności zwolnień usług pośrednictwa finansowego i poświęcił 

temu 2 publikacje, w tym 1 w Gospodarce Narodowej, w której wskazał konsekwencje 

zastosowania przez ustawodawcę zwolnień przedmiotowych zarówno dla podmiotów 

świadczących takie usługi, jak i podmiotów  z tychże usług korzystających.   

Przerzucalność podatku od wartości dodanej wydaje się w analizowanej dokumentacji 

najważniejszym obszarem badawczym dr. Bernala. Zagadnieniom tym Habilitant poświęcił 10 
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swoich publikacji, eksponując w nich tak istotne kwestie jak: metody badania przerzucalności 

podatków, przerzucalność podatku od wartości dodanej na konsumentów oraz na wybrane 

towary.  

Kolejny, ostatni obszar badawczy podejmowany przez Habilitanta dotyczy uchylania się od 

podatków, w tym także kwestii luki w VAT. Znajduje on odzwierciedlenie przede wszystkim  w 1 

raporcie przygotowanym na zlecenie Ministra Finansów. Raportu wprawdzie nie opublikowano, 

jednak jak podkreśla Habilitant, wiele postulowanych w nim rozwiązań zostało wprowadzonych 

do ustawy o podatku od towarów i usług, tj. np.: eliminacja kwartalnych rozliczeń podmiotów 

rozpoczynających działalność gospodarczą, podzielona płatność, możliwość elektronicznej 

weryfikacji statusu podatkowego kontrahenta.   

Opisane powyżej obszary tematyczne stanowią logiczne etapy postępowania badawczego 

oraz rozwoju naukowego Habilitanta, co w konsekwencji umożliwiło Jego dojrzałe spojrzenie na 

kwestię incydencji (przerzucalności) podatkowej, a przede wszystkim jej zakres i kierunki w 

podatku od wartości dodanej.   

 

4. Opinia o monografii pt. Podatek od wartości dodanej. Studium przerzucalności 

podatku na konsumentów, pracowników i dawców kapitału (Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019, ss. 239; ISBN 978-

8366199-09-5), wskazanej przez Habilitanta jako najważniejsze osiągnięcie 

naukowe  

Zgodnie z artykułem 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Habilitant jako swoje najważniejsze osiągnięcie 

naukowe wskazuje monografię pt. Podatek od wartości dodanej. Studium przerzucalności podatku 

na konsumentów, pracowników i dawców kapitału. Książka została wydana w 2019 r. przez 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jej recenzentami wydawniczym byli: 

prof. dr hab. Janusz Kudła z  Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego 

o numerze 2014/13/B/HS4/00215, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

Monografia  składa się z 239 stron, w jej bibliografii przywołano ponad 300 pozycji literatury, w 

tym w większość w języku angielskim. Należy wyraźnie podkreślić, że liczba źródeł 

obcojęzycznych jest w tej książce imponująca. 

Recenzowana monografia została poświęcona jednej z najważniejszych współczesnych 

konstrukcji podatkowych – podatkowi od wartości dodanej, jej Autor skoncentrował się przede 

wszystkim na zakresie incydencji w tym podatku. Jest to niewątpliwie jedno z najważniejszych 

zagadnień w teorii opodatkowania. Bez znajomości istoty i zakresu tego zjawiska w zasadzie nie 

jest możliwe prowadzenie skutecznej polityki podatkowej. Zgadzam się więc w zupełności z 

Autorem monografii, że „system podatkowy konstruowany bez uwzględnienia konsekwencji 

przerzucalności podatków tylko w części ma szanse realizować przypisywane mu funkcje”.  

Podjęty problem badawczy oceniam nie tylko jako oryginalny i nowatorski, (zwłaszcza w 

Polsce), ale również jako ambitne wyzwanie badawcze. Prezentowane przez Habilitanta badania 

są bardzo cenne także dla rozwoju teorii optymalnego opodatkowania, zwłaszcza w kontekście 

rozłożenia ciężarów podatkowych w podatku od wartości dodanej. Dorobek teoretyczny 
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dotyczący tej problematyki miał jak dotąd w literaturze polskiej głównie charakter 

fragmentaryczny. Jest to więc w zasadzie pierwsza polska monografia obejmująca w sposób tak 

kompleksowy zagadnienia przerzucalności podatku od wartości dodanej. Dotychczas problem ten 

analizowano najczęściej w ujęciu wąskim, tj. nie wykraczającym poza kwestię ograniczenia zasady 

neutralności podatkowej.  

Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny. Oryginalne badania empiryczne dotyczą 

obowiązującego w Polsce podatku od towarów i usług. Do badań wykorzystano dane GUS na 

temat cen w Polsce (publikowane i niepublikowane,  tzw. notatniki ankieterów badających 

dochody gospodarstw domowych), przedsiębiorstw zatrudniających 9 i więcej osób oraz dane z 

bazy Amadeus, mające charakter danych panelowych. Analizie poddano wybrane dobra lub 

usługi, na które w latach 2000-2012 zmieniono stawkę tego podatku (podwyższono lub 

obniżono). Przeprowadzone badania umożliwiły obserwację zmiany cen tych dóbr oraz zakresu i 

kierunku incydencji podatkowej. Pozwoliły także na sformułowanie ogólnych wniosków, które 

niewątpliwie mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji, nie tylko w przypadku zmiany 

stawek w podatku od towarów i usług, ale także przyszłego ukierunkowania polityki podatkowej.   

Główny cel badawczy określono w monografii w sposób następujący (cyt.): Celem rozprawy 

jest ocena przydatności podatku od wartości dodanej, jako formy opodatkowania konsumpcji, do 

pełnienia funkcji fiskalnych i pozafiskalnych oraz ustalenie, jak przerzucalność tego podatku 

wpływa na te funkcje. Cel empiryczny sprowadza się zaś do znalezienia odpowiedzi na 

następujące pytania: na kogo, w jakim zakresie i kiedy przerzucany jest ciężar podatku od 

towarów i usług. W rozprawie przeanalizowano trzy kierunki przerzucalności – na konsumentów, 

pracowników oraz dawców kapitału. Przyjęto, że zakres przerzucalności badanego podatku jest 

określany w następujący sposób: w przypadku konsumentów – przez ich udział w całości ciężaru 

podatkowego; pracowników i dawców kapitału, badanie – na podstawie (cyt.) „zmiany poziomu 

wynagrodzeń zaangażowanych w przedsiębiorstwie czynników produkcji w reakcji na zmianę 

wysokości podatku”. Mam pewne wątpliwości, co do użycia w monografii (także w jej tytule) 

terminów „na pracowników i dawców kapitału”. Sam Autor najczęściej posługuje się 

sfomułowaniem „przerzucalność podatku na zaangażowane czynniki produkcji” (ponadto należy 

zauważyć, że rozdział piąty został zatytułowany: Przerzucalność podatku na czynniki produkcji, a 

nie przerzucalność podatku na pracowników i dawców kapitału). W badaniu słusznie pominięto 

natomiast kwestię przerzucalności podatku od towarów i usług na dostawców. Jak trafnie 

Habilitant zauważa, uwzględnienie tej kwestii byłoby niemożliwe przede wszystkim ze względu 

na brak danych dotyczących struktury zakupów w badanych przedsiębiorstwach w podziale na 

dostawców według PKD.  

W celu osiągnięcia tak sformułowanego celu badawczego określono pięć hipotez głównych, 

które w badaniu poddano weryfikacji: 

1. Ciężar podatku od towarów i usług nie jest w całości ponoszony przez konsumentów. 

2. Zakres przerzucalności podatku od towarów i usług nie jest jednolity dla różnych dóbr. 

3. Podatek od towarów i usług jest częściowo przerzucany na pracowników przedsiębiorstw 

będących podatnikami w sensie prawnym. 

4. Podatek od towarów i usług jest częściowo przerzucany na dawców kapitału 

przedsiębiorstw będących podatnikami w sensie prawnym. 

5. Do przerzucalności podatku na konsumentów dochodzi w krótkim okresie po zmianie 

stawki. 
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Cel pracy został sformułowany poprawnie, chociaż moim zdaniem jest dosyć ogólny. Mam 

jednak drobne uwagi, co do przytoczonych powyżej hipotez, które pozostawiają pewien niedosyt 

ze względu na ich nieprecyzyjność. Np. w hipotezie drugiej użyto terminu „różnych dóbr”, nie do 

końca wiadomo o jakie dobra Autorowi chodzi. Różnych ze względu na co? W hipotezie trzeciej i 

czwartej moim zdaniem nie do końca właściwe są następujące sformułowania: „na pracowników 

przedsiębiorstw będących podatnikami w sensie prawnym”; „na dawców kapitału 

przedsiębiorstw będących podatnikami w sensie prawnym”. Można być podatnikiem w 

rozumieniu konkretnej ustawy, ale co oznacza określenie –„pracownik będący podatnikiem w 

sensie prawnym” lub „dawca kapitału przedsiębiorstwa w sensie prawnym”? Jakiego podatku? W 

jednym i drugim przypadku Autor, przyjmując określone ograniczenia, bada zakres 

przerzucalności podatku od towarów i usług na poszczególne czynniki produkcji, odpowiednio 

pracę i kapitał, dlaczego więc używa takich zawiłych określeń tych czynników?  

Recenzowana monografia charakteryzuje się logiczną i poprawną konstrukcją. Jej układ 

podporządkowano przyjętym celom i hipotezom badawczym. Opracowanie składa się ze wstępu, 

pięciu rozdziałów, z których trzy mają charakter teoretyczny, dwa natomiast zawierają wyniki 

badań autorskich, oraz zakończenie.  

W rozdziale pierwszym zatytułowanym Poszukiwanie i wybór przedmiotu  opodatkowania, 

opisano kryteria oceny systemu podatkowego oraz poszczególnych podatków. Wśród tych 

kryteriów Habilitant wymienił: wpływ na wzrost gospodarczy, sprawiedliwość, wrażliwość na 

wahania koniunktury, koszty opodatkowania, w tym również możliwość unikania i uchylania się 

od podatku. W dalszej części rozdziału, na tle przedmiotowej klasyfikacji podatków, 

scharakteryzował i ocenił podatki konsumpcyjne, uwzględniając między innymi ich wpływ na 

rozwój gospodarczy, możliwości realizacji funkcji redystrybucyjnej i stabilizacyjnej (istotnej 

zwłaszcza z punktu widzenia stosowania zróżnicowanych stawek), wpływ na wymianę 

międzynarodową, możliwości unikania i uchylania się poszczególnych grup podatków od 

opodatkowania. Nie mam uwag do zawartości merytorycznej tej części monografii, która w 

zasadzie stanowi kompleksowe, wielopłaszczyznowe i wyczerpujące teoretyczne ujęcie 

podatków konsumpcyjnych. Należy podkreślić, że rozdział pierwszy tworzy ważną podbudowę 

teoretyczną dla dalszych rozważań. Niewątpliwie pozwala zrozumieć konsekwencje 

opodatkowania konsumpcji, jednocześnie umożliwia interpretację rezultatów przedstawionych 

w części empirycznej.  

W rozdziale drugim, zatytułowanym Istota i funkcjonowanie podatku od wartości dodanej, 

przedstawiono historię i koncepcję podatku od wartości dodanej oraz różne typy tego podatku. 

Opisano metody transakcyjne i rachunkowe, według których podatek od wartości dodanej może 

być obliczany. Podkreślono jego rolę w kształtowaniu dochodów publicznych. Interesującą 

częścią tego rozdziału jest dyskusja dotycząca  efektywności przedmiotowego podatku. Zwrócono 

w niej także uwagę na problem uchylania się od opodatkowania oraz wyłudzania zwrotów 

podatku naliczonego, a także sposoby ograniczania tych zjawisk. Wprawdzie problematyka ta w 

ostatnich latach jest częstym przedmiotem rozważań, przede wszystkim w kontekście strat 

dochodów publicznych, jednak jak dotąd żaden z polskich autorów nie pokusił się o tak 

kompleksową ich konceptualizację i uporządkowanie. Odrębny podrozdział został poświęcony 

uzasadnieniu i konsekwencjom różnicowania stawek podatku od wartości dodanej, w którym 

Autor systematyzuje i porządkuje dotychczasowe badania dotyczące tej kwestii, zwłaszcza w 

kontekście teorii optymalnego opodatkowania. Zwraca uwagę na problem skuteczności 
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różnicowania stawek podatku od wartości dodanej. W mojej ocenie jest to bardzo ważna część 

pracy, nie tylko ze względu na stworzenie podbudowy teoretycznej rozdziałów empirycznych 

recenzowanej monografii, ale także z punktu widzenia poszukiwania optymalnej konstrukcji 

badanego podatku. Niewątpliwie należy zgodzić się z Autorem, że: „Skuteczność osiągania 

zamierzonych celów za pomocą zróżnicowania stawek powinna podlegać weryfikacji”. Jednocześnie 

bez wiedzy na temat incydencji podatkowej ocena taka w zasadzie nie będzie możliwa. 

Rozdział trzeci pt.  Przerzucalność podatku jako konsekwencja istnienia rynku, zawiera 

interesującą i wielopłaszczyznową analizę determinant incydencji podatkowej, przy czym 

skoncentrowano się przede wszystkim na podatkach pośrednich. Szczególny akcent położono w 

nim na rynek, jako istotny czynnik przerzucalności podatków, która jak trafnie podkreśla Autor, 

odbywa się niezależnie od intencji ustawodawcy. Interesującą częścią rozdziału jest przegląd 

literatury dotyczącej badań nad przerzucalnością podatków pośrednich, zarówno teoretycznych 

(oparte na modelach równowagi cząstkowej i modelach równowagi ogólnej), jak i empirycznych. 

Niewątpliwie ten rozdział umożliwiła identyfikację czynników, które według dotychczasowych 

badań wpływają na kierunek, zakres i moment przerzucalności podatków pośrednich, a które są 

niezmiernie istotne z punktu widzenia dalszych badań empirycznych (przedstawionych w dwóch 

ostatnich rozdziałach monografii) oraz ich interpretacji.  

W rozdziale czwartym, zatytułowanym Przerzucalność podatku od towarów i usług na 

konsumentów, skoncentrowano się na przerzucalności podatku od towarów i usług na 

konsumentów. Przedstawiono w nim oryginalne badania przeprowadzone z wykorzystaniem 

modeli ekonometrycznych, na podstawie których określony został zakres przerzucalności tego 

podatku na konsumentów. Uwzględniono przy tym: kierunek zmiany stawki podatku (wzrost – 

spadek), homogeniczne grupy towarów oraz moment zmiany stawki.  Identyfikacja towarów i 

usług, na które zmieniła się stawka w latach 2000-2012, wymagała przestudiowania tzw. 

notatników ankietera oraz przyporządkowania poszczególnych dóbr do wyodrębnionych przez 

Autora monografii reform podatkowych. Taki sposób wyodrębnienia towarów i usług można 

uznać za oryginalny. Należy podkreślić, że większość dotychczasowych studiów nad 

przerzucalnością podatków pośrednich na konsumentów była prowadzona w oparciu o dane 

zagregowane, dotyczące określonych grup produktów, co znacznie ograniczało ich interpretacje.  

W ostatnim, piątym rozdziale recenzowanej monografii, zatytułowanym Przerzucalność 

podatku od towarów i usług na czynniki produkcji, dokonano oceny przerzucalności 

przedmiotowego podatku na czynniki produkcji takie, jak praca i kapitał. Zawarto w nim 

interesujące, ale także oryginalne wyniki badań autorskich dotyczących: stabilizacyjnej roli 

eksportu w kształtowaniu „wynagrodzeń” za zaangażowane do procesu produkcji czynniki 

produkcji na przykładzie instrumentów muzycznych; beneficjentów obniżonych stawek na 

przykładzie usług fryzjerskich; zakresu i przebiegu incydencji podatkowej na przykładzie rynku 

wydawniczego książek. Niewątpliwie należy zgodzić się z Autorem, że obserwacje i wnioski 

wynikające z tych badań „mogą stanowić cenną wskazówką przy kształtowania systemu 

podatkowego”. Moim zdaniem mogą być również inspiracją do podejmowania nowych wyzwań 

naukowych, zwłaszcza w kwestii poszukiwania optymalnych rozwiązań podatkowych. 

Monografię, wskazaną przez dr. Arkadiusza Bernala jako najważniejsze osiągnięcie naukowe, 

oceniam wysoko, zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodologicznym. Ma ona 

niewątpliwie charakter oryginalny i twórczy. Nie tylko porządkuje i systematyzuje 

dotychczasową wiedzę na temat trudnej kwestii przerzucalności podatku od wartości dodanej, 
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ale również ewidentnie ją poszerza i wzbogaca. W monografii dr Arkadiusz Bernal w pełni 

zrealizował założony cel badawczy oraz zweryfikował związane z nimi hipotezy. Zarówno sposób 

doboru, jak i interpretacja przez Kandydata dotychczasowego dorobku naukowego, odnoszącego 

się do analizowanej problematyki badawczej, jak też wykorzystane przez Niego własne i 

oryginalne metody badawcze, a także sformułowane na tej podstawie interesujące i trafne 

wnioski dla przyszłej polityki podatkowej, niewątpliwie dowodzą dużej dojrzałości naukowej 

Habilitanta. Przedstawiona monografia trafnie wpisuje się w istniejącą lukę badawczą i jest udaną 

próbą jej domknięcia.  

Recenzowana monografia jest wnikliwym, wieloaspektowym studium badawczym, 

stanowiącym wartościowy i oryginalny wkład Kandydata w rozwój nauk ekonomicznych, w tym 

w rozwój dyscypliny naukowej finanse (ekonomia i finanse – według nowego podziału dyscyplin 

naukowych). Do jej najważniejszych osiągnięć można zaliczyć:  

- uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy na temat incydencji podatkowej;   

- nowatorskie i wieloaspektowe podejście do przebiegu incydencji w podatku od towarów 

i usług, a przede wszystkim zbadanie zakresu i kierunków przerzucalności tego podatku; 

- sformułowanie cennych wskazówek dla przyszłej polityki podatkowej w zakresie 

ewentualnej przyszłej konstrukcji podatku od towarów i usług.  

W świetle przytoczonej argumentacji stwierdzam, że praca pt. Podatek od wartości dodanej. 

Studium przerzucalności podatku na konsumentów, pracowników i dawców kapitału, jest rozprawą 

o charakterze prekursorskim w polskiej literaturze i spełnia wymogi osiągnięcia naukowego w 

rozumieniu art. 16 ust. 2, pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz  o stopniach i tytule w zakresie sztuki.  

  

5. Pozostałe osiągnięcia naukowe Habilitanta 

Zgodnie z przytoczonymi powyżej regulacjami prawnymi, aktywność naukowa w formie 

uczestnictwa w projektach badawczo-naukowych stanowi istotny argument przy ubieganiu się o 

stopień doktora habilitowanego. Habilitant spełnia związane z tym wymogi. Z załączonej do 

wniosku dokumentacji wynika, że po uzyskaniu stopnia naukowego doktora Kandydat brał udział 

w realizacji 2 projektów badawczych finansowanych w formule konkursowej. W latach 2015-

2018 był kierownikiem grantu uzyskanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w konkursie 

OPUS 7 (2014/13/B/HS4/00215). Projekt badawczy, którego dr Bernal był jedynym wykonawcą 

nosił tytuł: Badania empiryczne nad przerzucalnością podatku od towarów i usług w latach 2000-

2012. Przeprowadzone badania umożliwiły (przynajmniej w części) likwidację istniejącej luki 

badawczej dotyczącej incydencji podatkowej, w tym głównie w podatku od wartości dodanej, a 

także przygotowanie monografii stanowiącej podstawę ubiegania się o stopień doktora 

habilitowanego na podstawie niniejszej procedury. Niestety z przedstawionej dokumentacji nie 

wynika dokładnie ile publikacji ukazało się w efekcie przeprowadzonych w ramach 

przedmiotowego projektu badań. Niewątpliwie Pan dr Arkadiusz Bernal popularyzował wyniki 

swoich badań naukowych prowadzonych w ramach tego projektu, uczestnicząc między innymi w 

trzech  kongresach organizowanych przez International Institute of Public Finance, które 

odbywały się kolejno w Irlandii (2015), Stanach Zjednoczonych (2016) i Japonii (2017). Jak sam 

Kandydat podkreśla w swoim autoreferacie, kongresy były wyjątkową okazją do spotkania 
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naukowców z całego świata zajmujących się problematyką incydencji podatkowej i bez wątpienia 

pozwoliły Habilitantowi na rozwój oraz doskonalenie warsztatu badawczego.  

Pan dr Bernal w latach 2009–2013 był także jednym z wykonawców grantu przyznanego 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. Opracowanie uniwersalnego programu 

komputerowego służącego do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnego z ustawą 

o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR7), (Nr N 

R11 0025 06). Projekt ten był realizowany wspólnie przez pracowników Politechniki Poznańskiej, 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz 

przedsiębiorstwa HLB M2Audyt Sp. z o.o., a jego efektem końcowym było: 

1) przygotowanie programu komputerowego „Cash Flow System” ułatwiającego sporządzenie 

rachunku przepływów pieniężnych; 

2) wydanie w 2013 r. książki pt.: Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce. 

Program komputerowy: Cash Flow System (pod. redakcją naukową K. Waszczuka, 

wydawnictwo Difin, Habilitant był w niej autorem rozdziału pt. Przepływy pieniężne dla 

potrzeb wyceny przedsiębiorstwa metodą dochodową); 

3) ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Rachunek przepływów pieniężnych może być łatwy!, 

która odbyła się 12 czerwca 2013 r. w Warszawie. 

W latach 2009–2013 Habilitant był członkiem międzyśrodowiskowej grupy badawczej 

Margines Społeczny Poznania 2010–2012, która prowadziła badania na temat marginalizacji 

społecznej pod kierownictwem prof. Zbigniewa Galora. Efektem końcowym prac grupy były 

seminaria naukowe oraz konferencja podsumowująca nt. Życie na skraju – marginesy społeczne 

wielkiego miasta, która odbyła się 28 listopada 2014 r. w Poznaniu. W trakcie tych spotkań Pan 

dr Bernal wygłosił dwa referaty, które dotyczyły zjawiska uchylania się od podatków 

dochodowych oraz ukrytej gospodarki Poznania.  

Zaakcentowania wymaga także duża aktywność konferencyjna Habilitanta. Po uzyskaniu 

stopnia naukowego doktora dr Arkadiusz Bernal brał udział w wielu konferencjach, 

organizowanych zarówno w kraju, jak i zagranicą. W latach 2013-2017 uczestniczył w 5 

konferencjach międzynarodowych, w tym w Wilnie (Litwa), Dublinie (Irlandia), Lake Tahoe 

(USA), Tokio (Japonia). Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż referaty przygotowane przez 

dr. Arkadiusza Bernala zostały zakwalifikowane do prezentacji w trakcie trzech kolejnych 

kongresów organizowanych przez International Institute of Public Finance z siedzibą w 

Monachium. To szczególne wyróżnienie. Nie każdy autor referatu jest kwalifikowany do 

publicznego wystąpienia, selekcja w tym przypadku jest niezwykle drobiazgowa. Kongres ten ma 

wieloletnią tradycję. Jest organizowany począwszy od 1938 r. i gromadzi wielu znakomitych 

naukowców z całego świata, zajmujących się problematyką finansów publicznych oraz szeroko 

rozumianych podatków i polityki podatkowej. Wyniki badań prezentowane na Kongresach w 

2016 r. i 2017 r., wzbogacone o cenne uwagi słuchaczy, zostały zamieszczone także w monografii. 

Wszystkie wyżej wymienione wystąpienia konferencyjne zostały wygłoszone w języku 

angielskim.  

W latach 2007-2018 uczestniczył w 7 zjazdach Katedr Finansów, odbywających się 

cyklicznie pod nazwą Konferencji Katedr Finansów, między innymi w Łodzi, Toruniu, Katowicach 

Szczecinie, Poznaniu. Brał także udział w cyklicznych konferencjach organizowanych przez 

Zakład Finansów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

oraz Katedrę Finansów i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i 
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Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.  Na jednej z nich pt. Nauka 

finansów publicznych – dotychczasowy dorobek, perspektywy rozwoju, która  odbyła się w maju 

2008 r. w Kazimierzu Dolnym, Kandydat wygłosił referat pt.: Problemy odrębnego opodatkowania 

przedsiębiorców (działalności gospodarczej). 

W latach 2013-2016 dr A. Bernal  także systematycznie popularyzował swoje wyniki badań 

na takich konferencjach, jak między innymi: Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka 

(organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Problemy ekonomii, polityki 

ekonomicznej i finansów publicznych (organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),  

Opodatkowanie przedsiębiorstw (organizator: Uniwersytet Szczeciński). W ramach tych spotkań 

wygłosił 4 referaty. Wszystkie wystąpienia dotyczyły głównej problematyki badawczej 

Habilitanta, tj. problemów konstrukcyjnych oraz incydencji podatku od wartości dodanej. 

Podsumowaniem badań nad incydencją podatkową w zakresie podatku od wartości dodanej 

był udział dr. Bernala w marcu 2019 r. w warsztatach naukowych nt. Struktura i efektywność 

polskiego systemu podatkowego, organizowanych przez Centrum Analiz Społeczno-

Ekonomicznych we współpracy z Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Uczelnią Łazarskiego 

oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, w trakcie których Kandydat przedstawił 

referat zatytułowany Badania empiryczne nad przerzucalnością podatku od towarów i usług w 

latach 2000 – 2012. 

Habilitant ma także pewne doświadczenie w przygotowywaniu recenzji wydawniczych. W 

2015 r. przygotował recenzje artykułów do Debiutów Naukowych Studentów Wyższej Szkoły 

Bankowej w Poznaniu, natomiast w 2016 r. książki pt. Contemporary Trends in Accounting, Finance 

and Financial Institutions, Proceedings from the International Conference on Accounting, Finance 

and Financial Institutions (ICAFFI), wydanej przez Springer, Poznań 2016. Zaś w 2018 r. 

recenzował artykuły naukowe do czasopisma pt. Contemporary Economics.  

Reasumując, pozostałe osiągnięcia naukowe Habilitanta oceniam wysoko, jako w pełni 

wystarczające do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, w 

dyscyplinie finanse.  

 

6. Współpraca międzynarodowa Habilitanta 

Jednym z kryteriów oceny dorobku naukowego Kandydata do stopnia doktora 

habilitowanego jest internacjonalizacja aktywności naukowej. W latach 2007-2018 dr Bernal 

uczestniczył w 3 kongresach międzynarodowych, organizowanych przez International Institute 

of Public Finance, którego jednocześnie od 2015 r. jest członkiem. Kongresy odbyły się w Irlandii, 

USA i Japonii, o czym wspomniałam już powyżej. Brał także udział w 2 cyklicznych konferencjach 

międzynarodowych  organizowanych przez Vilnius Gediminas Technical University (Litwa), nt. 

Contemporary Issues in Business Management and Education. Co istotne, w każdym z wyżej 

wymienionych przypadków Habilitant miał wystąpienie w języku angielskim. Koreferaty do jego 

wystąpień miały osoby z różnych ośrodków naukowych, np. Marcel Gérard (Université 

Catholique de Louvain); Dorian Carloni (University of California at Berkeley);  Mathias Sinning 

(Australian National University). 

Jako pozytywny przykład internacjonalizacji aktywności dydaktycznej można wskazać 

udział Habilitanta w programie Erasmus. W trakcie tego programu odbył tygodniowy staż w 
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Hiszpanii na Universidad de Alicante, gdzie dr Bernal wygłosił wykłady w języku angielskim oraz 

miał okazję spotkać się z badaczami z tego ośrodka naukowego. 

Innym przykładem współpracy międzynarodowej dr. Arkadiusza Bernala są jego 

doświadczenia jako współorganizatora dwóch międzynarodowych konferencji, tj. International 

Conference on Accounting, Finance, and Financial Institutions. Theory Meets Practice (ICAFFI 2016, 

120 uczestników z 16 państw) oraz 16th INFINITI Conference on International Finance, 

(współorganizowanej także przez Trinity College z Irlandii i Monash University z Australii). W 

spotkaniach tych uczestniczyli naukowcy z wielu znakomitych uniwersytetów europejskich i 

światowych, umożliwiły one nie tylko prezentację dotychczasowych badań Habilitanta, ale także 

nawiązanie interesujących kontaktów.  

Osiągnięcia Habilitanta w zakresie współpracy międzynarodowej oceniam jako 

wystarczające do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, w 

dyscyplinie finanse.  

 

7. Ocena działalności dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej 

Habilitanta  

W latach 2007-2018 dr Arkadiusz Bernal prowadził na studiach pierwszego i drugiego 

stopnia wykłady oraz ćwiczenia. Koncertował się przede wszystkim na problematyce związanej 

bezpośrednio lub pośrednio ze swoimi zainteresowaniami naukowo-badawczymi. W języku 

polskim prowadził następujące przedmioty: Podatki i strategie podatkowe, Podatki i system 

podatkowy, Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Finanse, Finanse przedsiębiorstw, 

Zarządzanie budżetem projektu, Analiza opłacalności projektu. W języku angielskim natomiast: 

Tax strategies, Financial planning in evaluating efficiency of investment projects. Obciążenia 

dydaktyczne Habilitanta w latach 2007-2018 były bardzo wysokie i znacznie przekraczały 

wymagane pensum. 

W latach akademickich 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Pan dr Arkadiusz Bernal był 

nominowany do nagrody Viktorii, która jest przyznawana przez studentów Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu najlepszym wykładowcom tej uczelni. Niewątpliwie potwierdza to 

Jego doskonałe przygotowanie i duże zaangażowanie w proces dydaktyczny. 

Poza zajęciami na studiach pierwszego i drugiego stopnia, Habilitant prowadził zajęcia na 

studiach MBA oraz liczne przedmioty na studiach podyplomowych. Do istotnych doświadczeń 

dydaktycznych zaliczyć można także szkolenia, które w latach 2008-2011 dr Bernal 

przeprowadził dla przedsiębiorców oraz administracji skarbowej. 

Ważną częścią aktywności dydaktycznej Kandydata, niezbędną do uzyskania stopnia 

doktora habilitowanego, jest prowadzenie seminariów licencjackich lub magisterskich. Z 

przedstawionego zestawienia obciążeń dydaktycznych wynika, że począwszy od 2007/2008 (do 

ostatniego powołanego roku tj. 2017/2018) Habilitant w każdym roku akademickim prowadził 

seminaria dyplomowe. Tematyka seminariów dotyczyła, jak wynika z informacji zamieszczonych 

na stronie macierzystej Uczelni, głównie finansów i opodatkowania przedsiębiorstw.  Pan dr 

Arkadiusz Bernal pełnił funkcję promotora prac dyplomowych i wypromował 91 licencjatów.   

Biorąc pod uwagę powyższe, dorobek dydaktyczny Kandydata oceniam wysoko, jest 

niewątpliwie wystarczający do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego.  
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Imponująco natomiast wygląda kwestia osiągnięć organizacyjnych Habilitanta, który po 

obronie doktoratu mocno zaangażował się w prace na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu. W latach 2007-2018 pełnił następujące funkcje: 

1) członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w latach 2007–2012, 

2) członek Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów UEP w kadencji 2008–2012, 

3) członek Komisji Senackiej ds. Kształcenia UEP w kadencji 2008–2012, 

4) sekretarz Komisji Rektorskiej ds. Statutu UEP w kadencji 2008–2012, 

5) członek Komisji Senackiej ds. Zasad Zatrudniania Nauczycieli Akademickich w UEP w 

kadencji 2008–2012, 

6) członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Zarządzania UEP (1999, 2000, 

2002, 2007, 2018), 

7) członek Komisji Wydziałowej Wydziału Zarządzania UEP ds. Zasad i trybu kończenia 

studiów pierwszego stopnia. 

W latach 2009-2011 pełnił również funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Podatki i 

Strategie Podatkowe Przedsiębiorstw.  

Za osiągnięcia organizacyjne dr Arkadiusz Bernal we wrześniu 2011 r. otrzymał medal 

Komisji Edukacji Narodowej. 

Konstatując, ten aspekt dorobku Habilitanta oceniam bardzo wysoko, moim zdaniem jest w 

pełni wystarczający do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego.  

Przy ubieganiu się o stopień doktora habilitowanego, ocenie podlega także dorobek związany 

z Jego aktywnością w zakresie popularyzacji nauki. W dokumentacji wskazano następujące 

przykłady takiej aktywności: 

1) Gostyński Uniwersytet III Wieku – wykład nt. Jak ustrzec się pułapki kredytowej (2011); 

2) Otwarta Wszechnica Ekonomiczna ERGA OMNES funkcjonująca na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu – wykład nt. Jak ustrzec się pułapki kredytowej (2011); 

3) Centrum Duszpasterskie im. Jana Pawła II przy Parafii św. Rocha w Poznaniu (pod 

patronatem medialnym radia Emaus) – wykład pt. Jak unikać pułapek kredytowych, czyli 

jak nie stracić dorobku życia (2011); 

4) prowadzenie wykładów dla członków rad parafialnych archidiecezji poznańskiej nt. 

Finansów oraz Akcjonariatu obywatelskiego, które odbywały się pod patronatem 

Narodowego Banku Polskiego (od października do listopada 2011 r.);   

5) Studenckie Koło Naukowe Finansów Przedsiębiorstw KAPITAŁ – wykład nt. Czy podatek 

od wartości dodanej obciąża wyłącznie konsumentów? (2015);. 

6) Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych – wykład nt. Znaczenie 

przerzucalności podatku od wartości dodanej w polityce podatkowej. 

W 2016 r. Habilitant przygotował, na zlecenie Ministra Finansów, raport dotyczący metody 

ograniczania przestępstw karuzelowych. Zamieścił go w części dotyczącej dorobku naukowego, o 

czym pisałam powyżej. W mojej opinii, praca ta stanowi także dorobek popularyzatorski, o którym 

mowa we wcześniej wymienionym Rozporządzeniu MNiSW w sprawie kryteriów oceny osiągnięć 

osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Powyższe Rozporządzenie w § 5 

ust. 12, jako jeden z elementów takiego właśnie dorobku, wymienia między innymi wykonanie 

ekspertyz lub opracowań na zamówienie organów władzy publicznej. W dokumentacji nie 

znalazłam innych informacji np. na temat udziału dr Bernala w zespołach eksperckich i 

konkursowych itp.  
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Reasumując, ten aspekt dorobku Habilitanta oceniam jako przeciętny, ale w zupełności 

wystarczający do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego.   
8. Konkluzja końcowa 

Uwzględniając przedstawione powyżej oceny cząstkowe dotyczące osiągnięć 

dr. Arkadiusza Bernala w obszarach: naukowo-badawczym, współpracy międzynarodowej, 

dydaktycznym oraz popularyzatorskim, stwierdzam, że oceniany dorobek spełnia warunki 

wymagane do uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w 

dyscyplinie finanse, określone zarówno w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz  o stopniach i tytule w zakresie sztuki  (Dz. U z 2017 r., poz. 1789), jak i w 

Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 

kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego  (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 196, poz. 1165).  
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