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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Derwisz pt. "Drivers of consumers' 

adoption towards payment innovations alternative to cash" napisanej pod 

kierunkiem naukowym prof. dr hab. Janiny Harasim 
 

Oceniając przekazaną do recenzji rozprawę doktorską przyjęłam następujące kryteria oceny: 

− wybór przedmiotu badań i tematu pracy,  

− cel pracy, tezy badawcze oraz zastosowane metody badawcze, 

− charakterystyka rozprawy, 

− ocena formalna i język rozprawy, 

− konkluzja. 

 

Wybór przedmiotu badań i tematu pracy  

 Autorka podjęła się analizy bardzo ciekawego i aktualnego tematu dotyczącego 

płatności bezgotówkowych. Tematu niezbyt często podejmowanego w pracach na stopień 

naukowy. Obszaru istotnego z punktu widzenia gospodarski światowej, unijnej i krajowej. 

Tematu ważnego dla wszystkich interesariuszy obrotu bezgotówkowego i płatności 

gotówkowych.  Problematyka ta, choć tak istotna z punktu widzenia gospodarczego, to jednak 

niedoszacowana przez świat nauki, co przekłada się na niedosyt opracowań naukowych w 

języku polskim, jak i angielskim, dlatego też wybór obszaru badań uznaję za trafny i potrzebny. 

Praca dotyka ważnego problemu.  Wymaga pogłębionych badań naukowych, mających 

wykorzystanie w praktyce życia gospodarczego.  Wybór przez Autorkę przedmiotu badań, 

należy uznać za w pełni uzasadniony, a samo sformułowanie tematu za prawidłowe.  

 

Cel pracy, tezy badawcze oraz zastosowane metody badawcze 

 Punktem wyjścia do prowadzonych rozważań jest cel główny (CG) oraz cele 

szczegółowe (CS). Podstawowym celem niniejszej pracy doktorskiej jest identyfikacja 

czynników sukcesu do wprowadzania innowacji w zakresie płatności bezgotówkowych w 
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segmentach zdominowanych przez gotówkę. Tak więc jest konieczne najpierw rozpoznanie 

tych innowacji, które są alternatywą dla gotówki, a także identyfikacja i ocena czynników, które 

prowadzą do ich wykorzystania przez konsumentów.  

Tak postawiony cel pracy jest niewątpliwie czytelny, a dopełniają go przedstawione poniżej 

cele szczegółowe (CS): 

CS1. Rozpoznanie roli płatności gotówkowych i bezgotówkowych na rynku płatności. 

CS 2. Identyfikacja segmentów płatności zdominowanych przez gotówkę. 

CS 3. Ocena czynników wpływających na przyjęcie przez konsumentów innowacji płatniczych 

konkurencyjnych w stosunku do gotówki w celu zidentyfikowania tych kluczowych. 

CS 4. Rozpoznanie metod płatności będących alternatywą dla gotówki oraz wyznaczników ich 

dyfuzji. 

CS 5. Określenie stopnia przyjęcia na rynek innowacji konkurencyjnych pod względem 

gotówkowym oraz bariery dla ich dalszego rozpowszechniania. 

W konsekwencji postawionych wyżej celów przyjęto następującą hipotezę (HG): 

najważniejszymi czynnikami wpływającymi na przyjęcie przez konsumentów innowacji w 

zakresie płatności konkurencyjnych w odniesieniu do  gotówki są cechy instrumentu 

płatniczego: wygoda, bezpieczeństwo i koszt. Realizacja przyjętych celów oraz weryfikacja 

hipotezy badawczej została poczyniona z wykorzystaniem krytycznej analizy literatury 

przedmiotu, a także na podstawie pogłębionych badań wtórnych. Autorka rozważania 

teoretyczne poczyniła w oparciu o obszerny przegląd literatury skupiający się zarówno na 

publikacjach naukowych w tym monografiach, podręcznikach i artykułach naukowych 

dotyczących innowacji płatniczych jak i z raportach branżowych tworzonych przez organizacje 

płatnicze i inne podmioty gospodarcze, takie jak jako banki i instytucje obsługujące płatności 

bezgotówkowe. Do przygotowania pracy wykorzystano 48 książek, 93 artykułów naukowych 

oraz dokumentów instytucji finansowych oraz Komisji Europejskiej, 111 raportów branżowych 

w tym z  banków centralnych, Banku Światowego, Europejskiej Rady ds. Płatności, 

Towarzystw Płatniczych i innych. Ponadto Autorka skorzystała z 3 głównych aktów prawnych, 

w tym: Dyrektywa w sprawie usług płatniczych na rynku wewnętrznym z 20015 i 2007 roku 

oraz Rozporządzenie Parlamentu w sprawie opłat interchange dla kartowych transakcji 

płatniczych. Oprócz wyżej wymienionych zostały również wykorzystane 39 pozycje z Internetu 

nie sklasyfikowane we wcześniejszych kategoriach.  

 W oparciu o powyższe źródła przeprowadzono następujące analizy: 

− analiza w celu zidentyfikowania podstawowych cech każdego instrumentu płatniczego 

i ich znaczenie dla różnych grup użytkowników; 
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− analiza porównawcza w celu wyróżnienia innowacyjnych form płatności, 

konkurencyjnych w stosunku do płatności, oraz w konsekwencji ocena potencjału tych 

metod płatności do zastąpienia gotówki; 

− analiza w celu zrozumienia związku między cechami każdego instrumentu płatniczego  

i aktualny etap jego przyjęcia do adaptacji; 

− synteza w celu rozróżnienia kluczowych czynników, które wpływają na akceptację 

konsumentów i na podstawie tej wiedzy stworzenie strategii migracji z płatności 

gotówkowych do płatności bezgotówkowych w obszarach zdominowanych przez 

gotówkę. 

 Założone zadania wydają się bardzo ambitne i niezwykle potrzebne do poszerzenia 

wiedzy na temat czynników wpływających na korzystanie z bezgotówkowych instrumentów 

płatniczych. Cele, hipotezy, zakres pracy zapowiadają bardzo ciekawe opracowanie. Pomysł 

jest wart realizacji co poświadczają dynamiczne zmiany na detalicznym rynku płatności 

bezgotówkowych.   

 

Charakterystyka rozprawy  

Przedstawiona rozprawa doktorska jest bogata w treść, obejmuje 195 strony w tym 174 

stron to część zasadnicza. Nie jest przy tym przegadana. Praca składa się z pięciu rozdziałów, 

wprowadzenia oraz wniosków końcowych, spisu bibliografii oraz indeksu rycin i tabel. 

Rozdział pierwszy, drugi i trzeci są w dużej mierze rozdziałami teoretycznymi, z elementami 

empirycznymi, których miejsce i udział jest w pełni uzasadniony. Rozdział pierwszy jest 

swoistym wprowadzeniem w płatności konsumenckie zarówno te gotówkowe jak i 

bezgotówkowe. Widoczne duże oczytanie Autorki i znajomość tematu.  W pracy zastosowano 

strukturę trójstopniową, co niewątpliwie nieco negatywnie wpływa na czytelność i 

przejrzystość spisu treści, ale kluczowa i pierwszoplanowa jest merytoryka pracy dlatego też 

uznaję układ pracy za w pełni uzasadniony. Rozdział pierwszy ma dwa główne punkty 

składające się każdy z dwóch podpunktów. Rozdział drugi dotyczy detalicznego rynku 

płatności i wyboru formy płatności przez konsumentów, zaś rozdział trzeci dotyczy innowacji 

w płatnościach bezgotówkowych. Rozdział czwarty ukazuje innowacje w zakresie płatności 

jako alternatywa dla gotówki zaś rozdział piąty ukazuje przyjmowanie przez  konsumentów 

innowacji płatniczych będących alternatywą wobec gotówki.  

 Atutem pracy jest jej zwięzłość i skupienie się na najistotniejszych elementach, bez 

zbędnych treści. Praca przejrzysta, czytelna, na co wpływa duży udział tabel i wykresów. 

Widoczna duża znajomość tematyki. Na uwagę zasługuje wykorzystanie badań 
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międzynarodowych pozwalających na szersze spojrzenie, a niżeli tylko polskie. Wykorzystanie 

międzynarodowych badań wtórnych ING Banku pozwala na analizę blisko 13.000 

konsumentów z Europy, w tym z: Austrii, Belgii, Czech, Francji, Niemiec, Włoch, 

Luksemburga, Holandii, Polski, Rumunii, Hiszpani, Turcji i Wielkiej Brytanii. Ciekawych 

wniosków dostarcza również podział płatności bezgotówkowych. Autorka miała duże pole do 

popisu, gdyż  na rynku nie ma jednolitego podziału płatności bezgotówkowych. Dynamika 

zjawiska jest na tyle duża, że udział części teoretycznej nie pozwalał na wypracowanie jednego 

w pełni przez wszystkich akceptowanego podziału.  Należy przy tym stwierdzić, że Autorka 

uwzględniła szeroki wachlarz płatności bezgotówkowych uwzględniając przy tym również 

polecenie przelewu i polecenie zapłaty. Według Wykresu 36 na stronie 116 Autorka podzieliła 

płatności na:  

A0. Tradycyjne metody płatności: przelewy bankowe, polecenia zapłaty, karty. 

A1. Znane metody płatności, oferowane przez bank będące nowością. 

A2. Nowe metody płatności dostarczane przez lokalnego dostawcę we współpracy z lub 

obsługiwane przez sektor bankowy. 

B1. Dobrze znane metody płatności, dostarczane przez znanych światowych dostawców, nie 

od sektor bankowy, sposób użytkowania jest nowy. 

B2. Nowe metody płatności dostarczane przez dobrze znanego lokalnego dostawcę, nie z 

sektora bankowego. 

 Podział ten nieco zaskakuje i nie ukrywam, że budzi pewne wątpliwości, gdyż jest dość 

ogólnikowy zwłaszcza ten przedstawiony na  wykres 36, s. 116, gdzie prezentowane są kroki 

w metodzie scoringowej. Dopełnieniem tego ogólnikowego podziału jest jednak szersze ujęcie 

we wcześniejszych częściach (rozdz. 4.1. Research scope and methodology, s. 110) 

prezentowania jest klasyfikacja  innowacji płatniczych będących alternatywa do gotówki, gdzie 

Autorka wyjaśnia co rozumie poprzez kategorię Global (dobrze znane metody płatności, gdzie 

kanał płatności jest nowy) oraz Local - nowe metody płatności proponowane przez lokalnego 

providera.  

  Plusem jest osadzenie proponowanej klasyfikacji w literaturze przedmiotu czego 

przykładem jest odniesienie m.in. do klasyfikacji Europejskiego Banku Centralnego (pkt 1.2.2.  

Zmiany w strukturze płatności bezgotówkowych ze względu na ich rodzaj (s. 26.) Europejski 

Bank Centralny (Statystyka Płatności, 2020) wyróżnia 7 podkategorii: płatności kartą z funkcją 

debetową (karty debetowe), karty z funkcją kredytową (karty kredytowe) oraz karty z funkcją 

odroczonego obciążenia rachunku (karty obciążeniowe), polecenie przelewu, polecenie 

zapłaty, czeki, płatności za pomocą pieniądza elektronicznego i innych usług płatniczych 
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(„Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1409/2013 z dnia 28 listopada 

2013 r. w sprawie statystyki płatności (EBC / 2013/43”, 2013). Zaciekawia również  wybór 

czynników, które Autorka wzięła pod uwagę. Innymi słowy szalenie ciekawa jest część 

metodyczna, w której Autorka może bez wątpienia wykazać się  wkładem własnym. 

Zaciekawia również tabela 3 na s. 45 zawierająca przegląd badań w zakresie uwarunkowań 

wyboru płatności przez konsumenta w transakcjach internetowych. Przedstawiona tabela 

wskazuje na duże oczytanie i dobry przegląd literatury.  

Lektura rozprawy skłania do wniosku, że Doktorantka wykazała się zarówno dobrym 

warsztatem naukowym, wiedzą z badanego zakresu jak i pomysłem na realizację 

recenzowanego projektu naukowego, którego finalnym elementem jest stopień naukowy.  

 

Ocena formalna i język rozprawy 

Rozprawa doktorska została przygotowana z dużą dbałością pod względem formalnym 

i językowym. Widoczne drobne błędy natury technicznej, ale one w żaden sposób nie wpływają 

na ocenę pracy.   

 

Konkluzja 

Przedstawioną do recenzji pracę naukową Pani mgr Karoliny Derwisz oceniam 

jako bardzo dobrą. Analiza poszczególnych części rozprawy uprawnia do stwierdzenia, iż 

Pani Karolina Derwisz wykazała się dużą wiedzą z badanego zakresu, a także warsztatem 

badawczym pozwalającym na ujęcie wiedzy praktycznej w postaci pracy doktorskiej. 

Mając na uwadze kryteria merytoryczne i formalne, rozprawa doktorska mgr Karoliny 

Derwisz napisanej pod opieką prof. dr hab. Janiny Harasim w pełni spełnia wymagania 

stawiane rozprawom doktorskim w dyscyplinie Finanse (obecnie Ekonomia i Finanse).  

Z przyjemnością wnioskuję o dopuszczenie mgr Karoliny Derwisz do publicznej obrony.  

 

 

 

 

Beata Świecka 

 

 

 

 


