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1. IMIĘ I NAZWISKO 

Monika Czerwonka 

 

2. POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE 

Wykształcenie średnie zdobywałam w latach  1994-1998 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w 

Białymstoku oraz w Burnley College oraz West London College w Wielkiej Brytanii. Po 

maturze podjęłam studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie równolegle uczęszczając 

na 2-letnie Studium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w języku niemieckim. Studiowałam 

również na Uniwersytecie Mannheim w Niemczech w ramach stypendium Socrates-Erasmus 

oraz Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). 

W 2003 r. uzyskałam tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość. Pracę magisterską pt.: 

„Transakcje opcyjnie jako instrument zabezpieczający przed ryzykiem rynkowym” napisałam 

pod kierunkiem naukowym śp. Prof. zw. Zofii Zawadzkiej. W 2004 r. obroniłam drugą pracę 

magisterską na kierunku Zarządzanie i Marketing pt: „Rozwój teorii rynku kapitałowego a 

zachowanie inwestorów”, która powstała w wyniku inspiracji i mojego zainteresowania teorią 

finansów behawioralnych. 

W 2005 r. ukończyłam dwuletnie dzienne studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i 

Finansów. W marcu 2007 roku obroniłam rozprawę doktorską pt.: „Wpływ efektu 

predyspozycji na kształtowanie się kursów akcji”, uzyskując stopień doktora nauk 

ekonomicznych w zakresie ekonomii. Promotorem pracy był prof. dr hab. Jerzy Nowakowski,  

natomiast recenzentami: prof. dr hab. Jerzy Węcławski i prof. dr hab. Marek Garbicz. 

2.1 Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

W październiku 2005 roku zostałam zatrudniona jako asystent w Katedrze Finansów w 

Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W okresie 

2005-2006 współpracowałam również, prowadząc zajęcia ze studentami, z Wyższą Szkołą 

Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. W latach 2006-2007 pracowałam jako 

koordynator Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego w Centrum Rozwoju Programów 

Międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2007 r. po uzyskaniu 

stopnia doktora nauk ekonomicznych zostałam mianowana na stanowisko adiunkta w Katedrze 

Finansów (obecnie Instytut Finansów) w Kolegium Zarządzania i Finansów. Funkcję tę pełnię 

do dnia dzisiejszego.  
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3. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART.16 UST 2 
USTAWY Z DNIA 14 MARCA 2003R. O STOPNIACH NAUKOWYCH 
I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W 
ZAKRESIE SZTUKI (TEKST JEDNOLITY: DZ.U. 2016., POZ.882 ZE 
ZM. W DZ.U Z 2016R. POZ.1311.) 

3.1 Tytuł osiągnięcia naukowego 

BEHAWIORALNE, KULTUROWE I ETYCZNE UWARUNKOWANIA 

PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH 

3.2 Praca stanowiąca osiągnięcie naukowe 

Jako osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 

882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311 wskazuję monografię:

 M. Czerwonka, Behawioralne, kulturowe i etyczne uwarunkowania podejmowania 

decyzji inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, 266 s. ISBN: 

978-83-8030-277-8 

Wskazana monografia w formie dzieła opublikowanego w całości została poddana ocenie 

recenzentów. Z ramienia wydawnictwa byli nimi: 

 Prof. dr hab. Stanisław Flejterski - Uniwersytet Szczeciński,  
 Dr hab. Piotr Zielonka prof. nadzw. SGGW- Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego 
 

3.3 Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

3.3.1 Przesłanki wyboru tematu 

Ekonomia i finanse, należące do nauk społecznych, przez wiele dekad postrzegane były jako 

nauki ścisłe, opierające się na złożonych równaniach matematycznych i twardych modelach 

statystycznych. Dopiero lata 80. ubiegłego wieku i prace m.in. D. Kahnemana i A. Tverskiego, 

a następnie badania R. Thalera czy R. Shillera zwróciły uwagę naukowców na bardziej ludzki 

wymiar ekonomii. Nagrody Nobla z ekonomii przyznane tzw. behawiorystom sprawiły, że 

ekonomia behawioralna, a w węższym znaczeniu również finanse behawioralne, zyskały 

ugruntowaną pozycję w świecie nauki. 
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Wraz z upływem czasu klasyczne teorie ekonomiczne okazały się coraz mniej użyteczne w 

wyjaśnianiu rzeczywistości finansowej i przewidywaniu przyszłości w tym obszarze. Coraz 

większą uwagę zaczęły zdobywać koncepcje behawioralne, stawiające w centrum sytuację 

konkretnego decydenta. Homo oeconomicus stał się homo sapiens, człowiekiem rzeczywistym, 

którego preferencje nie są stałe, bardzo często zależą od myślenia intuicyjnego, emocji, jakimi 

się kieruje i od formy przedstawienia danego problemu. Nie podejmuje on optymalnych decyzji 

z uwagi na ograniczoną racjonalność i nie zawsze maksymalizuje swoją użyteczność. Jest po 

prostu, albo może aż człowiekiem! 

Zdaniem Thalera (2015) ekonomia behawioralna zastąpiła ludzi racjonalnych, zwanych 

Ekonami (Econs) modelem homo sapiens, zwanych po prostu ludźmi (Humans). Nowe 

spojrzenie na ekonomię, zdaniem ekonomistów behawioralnych, powinno uwzględniać oba 

podejścia: klasyczne -przedstawione za pomocą normatywnych modeli i wskazujące optymalne 

rozwiązania oraz podejście behawioralne - przedstawione za pomocą modeli deskryptywnych, 

opisujące rzeczywiste zachowania jednostek. Nie należy odrzucać teorii opartych na założeniu, 

że wszyscy są Ekonami, ale można to wykorzystać do budowania bardziej realistycznych 

modeli. Należy przyjrzeć się wnikliwiej tym właśnie czynnikom, które wydają się być 

nieuzasadnione z pespektywy klasycznych modeli ekonomicznych, a które mają czasem 

decydujący wpływ na nasze decyzje. Jeśli uwzględnimy wszystkie czynniki, które wpływają 

na decyzje inwestycyjne, szczególnie te rzekomo nieistotne z punktu widzenia klasycznych 

teorii ekonomicznych (SIFs, supposedly irrelevant factors), ekonomia behawioralna nie będzie 

miała powodu, aby dalej istnieć ponieważ cała ekonomia będzie wówczas wystarczająco 

behawioralna (Thaler 2016). 

Podejście behawioralne to włączenie elementów psychologii do świata ekonomii i 

finansów. Moim zdaniem warto jednak pójść o krok dalej i dodać do analiz zachowania się 

jednostek również inne czynniki, te z punktu widzenia finansów klasycznych rzekomo 

nieistotne, takie jak uwarunkowania kulturowe czy etyczne. Konieczność rozwiązywania przez 

naukę coraz bardziej skomplikowanych zadań, rodzi potrzebę rozwoju tzw. badań wielo- i 

interdyscyplinarnych, a na ich „skrzyżowaniu” powstają często nowe idee i ważne odkrycia 

(Flejterski 2015). 

 

3.3.2 Cel, przedmiot i zakres pracy 

Głównym celem badawczym monografii jest spójne opisanie oraz przeanalizowanie 

wpływu uwarunkowań psychologicznych, kulturowych i etycznych na podejmowane decyzje z 
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zakresu finansów. Realizacja tego celu wzbogaca teorię finansów wiedzą o rzekomo 

nieistotnych czynnikach wpływających na podejmowane działania inwestycyjne. Z 

perspektywy klasycznej teorii finansów istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 

powinny być jedynie czynniki ekonomiczne i finansowe, na poziomie mikro, na przykład: 

dochód konsumenta, maksymalizacja zysku i minimalizacja kosztów, oraz na poziomie makro, 

na przykład: prowadzona polityka pieniężna i fiskalna danego kraju, poziom bezrobocia. 

Okazuje się jednak, że istnieje wiele czynników pozaekonomicznych i pozafinansowych, które 

mają bardzo silny wpływ na decyzje inwestorów w otoczeniu finansowym. Są to czynniki o 

podłożu psychologicznym, opisane w teorii ekonomii i finansów behawioralnych (myślenie 

intuicyjne, cechy osobowości, płeć1), czynniki kulturowe opisane w literaturze z pogranicza 

zarządzania międzykulturowego, finansów kulturowych (wzorce myślenia, odczuwania, 

zachowania, które odróżniają członków jednego kręgu kulturowego od drugiego), czynniki 

etyczne związane z koncepcją inwestowania społecznie odpowiedzialnego (wyznawana religia, 

wartości moralne) i etyki behawioralnej (postawy altruistyczne) oraz pozostałe rzekomo 

nieistotne czynniki o podłożu na przykład biologicznym czy neurologicznym. 

W książce podjęto próbę analizy ewolucji zarówno racjonalnego, jak i emocjonalnego, 

kulturowego i etycznego aspektu istoty ludzkiej. Istnieją zasadnicze problemy definicyjne i 

braki spójności rozumowania rzeczywistego zachowania się jednostek w środowisku 

finansowym. Ponieważ w środowisku naukowym pojawiają się coraz liczniej głosy 

prezentujące postulat zmodyfikowania tradycyjnego podejścia i wykładni finansów, istnieje 

potrzeba, aby ponownie skoncentrować się na fenomenie, jakim jest człowiek. 

Antropocentryzm, czyli stawianie osoby ludzkiej w centrum uwagi stosunków ekonomicznych 

umożliwia prowadzenie analizy interdyscyplinarnej i znalezienie rozwiązań bardziej 

efektywnych i zgodnych z rzeczywistością. Za każdym inwestorem indywidualnym czy 

instytucjonalnym stoi przecież konkretna osoba z bagażem – tylko jemu znanych – 

doświadczeń osobistych, emocji, wpływów kulturowych czy religijnych. Wieloaspektowość 

uwarunkowań decyzji finansowych nie pozwala ograniczać się jedynie do koncepcji, które 

zredukowały człowieka do racjonalnego czynnika, optymalizującego swoją użyteczność w 

granicach dostępnego budżetu. Utylitarystyczna zasada maksymalizacji użyteczności jest 

dalece niewystarczająca, aby wyjaśnić rzeczywiste wybory ekonomiczne i finansowe 

jednostek. Abstrahując w analizie zachowań inwestycyjnych od pierwiastków 

psychologicznych, kulturowych i etycznych, ograniczamy wartość poznawczą finansów do 

                                                             
1 Różnice międzypłciowe zostały szeroko opisane w literaturze ekonomii i finansów behawioralnych, ale mogą 
być również rozpatrywane w kategoriach biologicznych i kulturowych. 
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dyscypliny naukowej w ramach dziedziny nauk ekonomicznych. Pomijamy w ten sposób 

determinanty, motywy i uwarunkowania, bez których bardzo łatwo zredukować finanse do 

nauki oderwanej od rzeczywistości. 

Polski dorobek naukowy powiązany z podjętą w monografii tematyką obejmuje wiele 

prac koncentrujących się głównie na ekonomii, finansach behawioralnych czy psychologii 

ekonomicznej2. Coraz częściej, choć wciąż za mało, spotyka się polskie opracowania odnoszące 

się do etycznego inwestowania3. Jeszcze rzadziej podejmowana jest w polskich publikacjach 

tematyka wpływu uwarunkowań kulturowych na decyzje inwestycyjne4. Autorka nie spotkała 

się z jakąkolwiek publikacją polskojęzyczną w odniesieniu do etyki behawioralnej. 

Zdaniem autorki istotne i rosnące znaczenie wpływu czynników pozafinansowych na 

decyzje inwestycyjne i wspomniane wcześniej wyróżnienia dla naukowców z zakresu ekonomii 

i finansów behawioralnych czynią podjętą problematykę niezmiernie aktualną. Przegląd 

literatury i badań naukowych poświęcony w całości lub w części kwestiom finansów 

behawioralnych, finansów kulturowych i inwestowaniu etycznemu każe jednak stwierdzić brak 

całościowych, syntetycznych opracowań w tym zakresie. Dotyczą one jedynie wybranych ujęć 

oraz zagadnień cząstkowych koncentrujących się w głównej mierze na problemach związanych 

z tematyką finansów behawioralnych czy inwestowaniem społecznie odpowiedzialnym. 

Zidentyfikowane braki w zakresie rozważań teoretycznych, empirycznych oraz 

niekompletna wiedza naukowa w obszarze powiązania wpływu uwarunkowań 

psychologicznych, kulturowych i etycznych na decyzje inwestycyjne stanowiły w ocenie 

autorki główny przyczynek do podjęcia się opracowania monografii całościowo opisującej 

dany temat. 

Z urzeczywistnieniem głównego celu pracy wiążą się cele dodatkowe, mianowicie: 

1) Zwrócenie uwagi na istotny wkład psychologii do nauki ekonomii na przykładzie 

przyznanych nagród Banku Szwecji im. A. Nobla z ekonomii. 

2) Ukazanie wpływu czynników psychologicznych, kulturowych i etycznych na 

podejmowane decyzje inwestycje na przykładzie dostępnej literatury przedmiotu. 

3) Wskazanie kierunku korelacji pomiędzy czynnikami behawioralnymi (czynniki 

kognitywne, cechy osobowości, różnice międzypłciowe), kulturowymi (kraj 

pochodzenia respondentów) i etycznymi (stopień zaangażowania religijnego) na 

                                                             
2 Warto przytoczyć w tym miejscu bogaty dorobek naukowy m.in.: prof. A. Szyszki, prof. P. Zielonki, prof. J. 
Gajdki, prof. T. Zaleśkiewicza czy prof. T. Tyszki. 
3 Por. publikacje prof. K.Górak-Sosnowskiej. 
4 Zob. L. Kurkliński, Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce, C.H. 
Beck, Warszawa 2016. 
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podejmowane ryzyko oraz stopień ulegania zniekształceniom poznawczym na 

przykładzie przeprowadzonych badań własnych. 

Sformułowana hipoteza główna oraz hipotezy pomocnicze wynikają z postawionych w 

pracy celów. 

Dla osiągnięcia celu pracy konieczną jest weryfikacja hipotezy głównej, która 

zakłada, iż warunkiem opisania i zdefiniowania rzeczywistych decyzji finansowych jest 

uwzględnienie w klasycznej teorii ekonomii i finansów trzech dodatkowych czynników: 

psychologicznych, kulturowych i etycznych, wynikających z teorii i hipotez finansów 

behawioralnych, finansów kulturowych oraz inwestowania społecznie odpowiedzialnego 

i etyki behawioralnej. Innymi słowy, hipoteza główna zakłada, że czynniki o podłożu 

psychologicznym, kulturowym i etycznym mają wpływ na rzeczywiste zachowanie się 

jednostek w otoczeniu finansowym oraz na podejmowane działania inwestycyjne. 

W celu weryfikacji hipotezy głównej autorka uznała za celowe sformułowanie, a 

następnie weryfikację następujących hipotez pomocniczych: 

1) Istnieje związek pomiędzy czynnikami psychologicznymi, myśleniem intuicyjnym, 

emocjami, płcią, osobowością a procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

2) Istnieje związek pomiędzy czynnikami kulturowymi a procesem podejmowania decyzji 

inwestycyjnych. Jednostki pochodzące z różnych regionów kulturowych mają różne 

nastawienie do ryzyka i inwestowania oraz w różnym stopniu ulegają zniekształceniom 

poznawczym. 

3) Istnieje związek pomiędzy czynnikami etycznymi, religijnymi a procesem podejmowania 

decyzji inwestycyjnych. Przekonania, uwarunkowania religijne mają wpływ na 

podejmowanie decyzji zarówno w warunkach laboratoryjnych (gry ekonomiczne), jak i 

sytuacjach rzeczywistych (inwestowanie etyczne). 

3.3.3 Struktura i zawartość pracy 

Monografia składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym autorka prezentuje 

krótki zarys klasycznej teorii finansów. Założenie dotyczące racjonalności rozpatrywano 

zarówno z punktu widzenia jednostki, jak i z punktu widzenia rynków. W pierwszej kolejności 

opisano teorię oczekiwanej użyteczności Neumana i Morgensterna (1945) wraz z 

aksjomatyzacją preferencji. Następnie opisano prawo Bayesa oraz koncepcję nieograniczonej 

racjonalności. Na końcu rozdziału pierwszego przedstawiono również główne założenia 

klasycznych finansów w odniesieniu do racjonalności na przykładzie hipotezy rynków 

efektywnych Famy (1970). 
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 Rozdział drugi ukazuje zarys wybranych koncepcji z zakresu teorii ekonomii i finansów 

behawioralnych na przykładzie przyznanych Nagród Banku Szwecji im. A. Nobla w dziedzinie 

ekonomii. Jako pierwsze przedstawiono osiągnięcia H. Simona w odniesieniu do jego koncepcji 

ograniczonej racjonalności oraz strategii satysfakcjonującej (Simon 1955). W następnej 

kolejności przedstawiono dorobek D. Kahnemana i jego badania prowadzone w zakresie 

myślenia szybkiego i wolnego oraz teorię perspektywy (Kahneman 1979, 2012). Nobel z 

ekonomii z 2013 roku, jaki został przyznany m.in. R. Shillerowi dotyczył sporu wokół 

efektywności rynków finansowych. Przedstawiono tu pokrótce jego koncepcję w kwestii 

nadmiernej zmienności kursów giełdowych (Shiller 1981, 1990). Na koniec rozdziału 

zaprezentowano dorobek naukowy R. Thalera, który otrzymał Nagrodę Nobla z ekonomii w 

2017 roku. Przedstawiono najważniejsze obszary badań Thalera (2018) w zakresie efektu 

posiadania, problemu samokontroli, mentalnego księgowania, zachowań altruistycznych w 

grach ekonomicznych oraz nadreaktywności rynków kapitałowych. 

 Kolejne rozdziały monografii mają na celu przedstawienie behawioralnych, 

kulturowych i etycznych uwarunkowań podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

W rozdziale trzecim autorka ukazuje pozostałe behawioralne aspekty warunkujące 

decyzje inwestorów. Ponieważ w rozdziale drugim, przy okazji omawiania dorobku 

naukowego laureatów Nagrody im. A. Nobla z ekonomii, opisano już większość teorii 

behawioralnych, toteż w rozdziale trzecim skoncentrowano się jedynie na przedstawieniu roli 

różnic międzypłciowych oraz cech osobowości w procesie podejmowania decyzji 

inwestycyjnych. W ramach tego rozdziału zaprezentowano ponadto przegląd badań 

dotyczących wpływu płci na myślenie intuicyjne oraz na zachowania altruistyczne w grze 

dyktator. 

Rozdział czwarty dotyczy kulturowych uwarunkowań wpływających na decyzje 

inwestycyjne. Na początku rozdziału przedstawiono najważniejsze modele kulturowe według 

Hofstede (2011), Ingleharta (1990) oraz Schwartza (1994). Następnie autorka pokazała, jak 

kultura może wpływać na decyzje finansowe w zakresie postrzegania ryzyka, struktury 

kapitału, systemów finansowych i modeli ładu korporacyjnego. Na koniec ukazano wybrane 

koncepcje z obszaru finansów behawioralnych z perspektywy finansów kulturowych.  

 Rozdział piąty opisuje etyczne uwarunkowania procesu podejmowania decyzji 

inwestycyjnych. Na wstępie tego rodziału opisano nowy obszar eksploracji naukowej, jakim 

jest etyka behawioralna, łącząca wiedzę z zakresu ekonomii behawioralnej, etyki biznesu oraz 

ekonomii eksperymentalnej. Następnie przedstawiono wyniki badań w zakresie wpływu 

uwarunkowań religijnych na zachowania altruistyczne oraz myślenie intuicyjne. W kolejnych 
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podrozdziałach autorka skoncentrowała się na obszarze inwestowania etycznego, powstałego 

w ramach szerszego konceptu, jakim jest inwestowanie społecznie odpowiedzialne (Socially 

Responsible Investing, SRI). Zaprezentowano tu ideę inwestowania etycznego, czyli zgodnego 

z wyznawaną religią w duchu katolicyzmu, judaizmu i islamu. Podano liczne przykłady praktyk 

inwestycyjnych, na przykład funduszy inwestycyjnych czy indeksów giełdowych, opierających 

się na doktrynie katolickiej, judaizmie bądź islamie oraz zaprezentowano aktualne dane 

rynkowe dotyczące wybranych rynków. Dużą uwagę zwrócono na założenia teoretyczne dwóch 

religii – katolicyzmu i islamu, na podstawie których dokonuje się najwięcej inwestycji 

etycznych na świecie. Jak wskazują prognozy w 2050 r. liczba wyznawców islamu wzrośnie 

do 2,76 miliardów (dorównując liczbie chrześcijan, którą szacuje się na 2,92 miliardy w 2050 

r.) i będzie stanowić ok 30% populacji świata (Pew Research Center 2019). Zdaniem autorki 

główne idee obu tych religii w odniesieniu do ekonomii i finansów nie są wystarczająco szeroko 

opisane w polskiej literaturze przedmiotu i zasługują na większą uwagę. 

 W ostatnim rozdziale zostały zaprezentowane badania własne dotyczące wpływu 

uwarunkowań kulturowych, kognitywnych, cech osobowości oraz płci i religii na postrzegane 

ryzyko oraz na stopień ulegania wybranym heurystykom.   

3.3.4 Metody badawcze 

W monografii przeprowadzono zarówno teoretyczne badania literaturowe jak i badania 

empiryczne. Przegląd literatury wiązał się z analizą ponad 300 publikacji z tej dziedziny, z 

czego większość była pozycjami zwartymi i artykułami naukowymi anglojęzycznymi.  

Badania własne, empiryczne, miały na celu określenie, w jaki sposób cechy osobowości 

(mierzone kwestionariuszem osobowości TIPI), czynniki kognitywne jednostek (mierzone 

testem CRT) oraz uwarunkowania kulturowe (kraj pochodzenia) i uwarunkowania religijne5 

wpływają na stopień ulegania zniekształceniom poznawczym i na stosunek do ryzyka.  

Badanie empiryczne miało charakter eksperymentalny. Zdaniem Szymanek i Zielonki (2017) 

wykorzystanie metod eksperymentalnych w podejściu behawioralnym jest jak najbardziej 

uzasadnione. W przypadku zmiennych klasyfikacyjnych takich jak płeć czy kultura musimy 

korzystać z naturalnie istniejących poziomów w zakresie danej zmiennej. W schemacie quasi-

eksperymentalnym (porównawczym) możemy badać różnice pomiędzy grupami, niemożliwy 

jest jednak dobór losowy do grup badanych, ponieważ mierzymy i porównujemy naturalnie 

                                                             
5 Poziom wiary był mierzony przy użyciu 10-stopniowej skali porządkowej (od 0 - ateista, do 10-osoba wierząca 
i praktykująca). 
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wyodrębnione grupy. W związku z tym wykorzystaną nieprobabilistyczną techniką wyboru 

próby był wybór przypadkowy (convenience sampling), na tzw. próbie okolicznościowej. Taki 

wybór metody badawczej był również spowodowany dużą uciążliwością i wysokimi kosztami 

jakie związane byłyby z zastosowaniem innej techniki wyboru próby w badaniu respondentów 

z zagranicy. Jako metodę badawczą przyjęto badania ankietowe. W badaniu posłużono się 

ankietą badawczą składającą się z: 

 testu CRT 7, 

 4 pytań mierzących stopień ulegania heurystykom: heurystyka zakotwiczenia, błąd 

konserwatyzmu, nadmierna pewność siebie, błąd koniunkcji  

 kwestionariusza TIPI-PL  

 skali DOSPERT mierzącej stosunek do ryzyka, oraz 

 pytań metryczkowych odnośnie płci, wieku i stosunku do wiary  

 

Analizie poddano próbę o liczebności N = 314 osób w tym N = 98 studentów Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz N = 95 studentów Wydziału Chemii z Brooklyn College w 

Nowym Jorku oraz N= 121 studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Grupy 

studentów podzielono na dwa sposoby. Pierwsza grupa badawcza została dobrana w ten sposób, 

aby reprezentowała homogeniczne grupy respondentów (ten sam kierunek studiów), ale 

wywodzących się z różnych kręgów kulturowych (Polska i Stany Zjednoczone Ameryki). 

Druga grupa badawcza składała się jedynie ze studentów z Polski (Uniwersytet Warszawski i 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) i przeprowadzono na niej analizy związane z 

wpływem czynników religijnych na decyzje respondentów. Została ona utworzona z uwagi na 

brak możliwości uzyskania danych związanych z przekonaniami religijnymi w grupie 

amerykańskich studentów (dane wrażliwe).  

Należy zwrócić uwagę, że „wykorzystanie” studentów do przeprowadzenia badań na polu 

ekonomii i finansów behawioralnych jest formułą stosowaną powszechnie we wszystkich 

wiodących ośrodkach badawczych na świecie6.  

Badanie empiryczne zostało podzielone na dwie części. W pierwszej kolejności wykazano, że 

cechy osobowości, czynniki kognitywne oraz uwarunkowania kulturowe i religijne mają wpływ 

na stosunek respondentów do ryzyka mierzony skalą DOSPERT (Blais, Weber 2006 ). Druga 

                                                             
6 Por. badania D. Kahnemana nad teorią perspektywy (studenci Uniwersytetu Stanford, Uniwersytetu w 
Stockholmie i Uniwersytetu Michigan), R.Thalera w zakresie mentalnego księgowania (studenci Cornell 
University) czy badania prowadzone nad testem świadomego myślenia przez M.Toplak i K. Stanovich (studenci 
Uniwersytetu York z Toronto). 
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część badań miała na celu określenie, w jaki sposób wyżej wymienione czynniki wpływają na 

stopień ulegania heurystykom. W analizach statystycznych zbadane zostały korelacje oraz 

przeprowadzone zostały analizy regresji.  

 

3.3.5 Rezultaty poznawcze 

Wynikiem, przeprowadzonych przez mnie badań są liczne wnioski o charakterze 

teoretycznym, jak również poznawczym. 

Za główny cel monografii przyjęto ukazanie znaczenia i roli, jaką odgrywają w 

podejmowaniu decyzji inwestycyjnych czynniki behawioralne, kulturowe i etyczne. Są to 

czynniki z punktu widzenia finansów klasycznych rzekomo nieistotne. Jednak przedstawiony 

w monografii wywód, badania literaturowe i empiryczne wskazują, że odgrywają one ważną 

rolę właśnie w decyzjach finansowych. Są to wprawdzie czynniki miękkie (pośrednie) w 

oddziaływaniu na podejmowane decyzje inwestycyjne czy motywy postępowania, jednak ich 

obraz pojawia się dopiero po holistycznym spojrzeniu na konkretne zachowanie jednostki. 

Okazuje się, że podejmując decyzje inwestycyjne mamy do czynienia z czynnikami o podłożu 

nie tylko ekonomicznym czy finansowym. Pojawia się wiele bodźców, które wpływają na 

decyzje inwestorów zupełnie nieświadomie, a są związane na przykład z ich skłonnością w 

kierunku myślenia intuicyjnego, z wrodzonymi cechami osobowości, kulturą z której się 

wywodzą lub poglądami jakie wyznają. Badania z zakresu ekonomii i finansów behawioralnych 

wskazują, że czynniki o podłożu psychologicznym czy socjologicznym mają kluczowe 

znaczenie przy podejmowaniu decyzji w środowisku finansowym. Podobnie jest z badaniami 

prowadzonymi w obszarze finansów kulturowych, które wskazują, że konsekwencje różnic 

kulturowych są istotne na poziomie mikro (zachowanie inwestorów indywidualnych) i na 

poziomie makro (inwestorzy instytucjonalni). Z kolei rozwijający się rynek inwestycji 

społecznie odpowiedzialnych i inwestowania etycznego dowodzi, że również czynniki etyczne, 

religijne mają znaczenie przy wyborze instrumentów finansowych. Cel pracy 

urzeczywistniono, łącząc podejście teoretyczne i empiryczne. 

Hipoteza główna, zakładała, iż warunkiem opisania i zdefiniowania efektywnie 

ekonomicznych decyzji finansowych jest uwzględnienie w klasycznej teorii finansów: 

psychologicznych, kulturowych i etycznych czynników wynikających z teorii i hipotez 

finansów behawioralnych, finansów kulturowych oraz inwestowania społecznie 

odpowiedzialnego. Autorka weryfikuje pozytywnie tę hipotezę w ramach 

przeprowadzonych rozważań teoretycznych, analizy zgromadzonych materiałów 
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badawczych i interpretacji uzyskanych wyników w ramach przeprowadzonych przez 

siebie badań empirycznych. 

Przeprowadzone badania literaturowe w rozdziale drugim i trzecim weryfikują 

pozytywnie pierwszą hipotezę pomocniczą zakładającą, że istnieje związek pomiędzy 

czynnikami psychologicznymi, myśleniem intuicyjnym, emocjami, płcią, osobowością a 

procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych 

Wyczerpujące studia literaturowe w rozdziale drugim wskazały na bogaty dorobek laureatów 

Nagrody Nobla z ekonomii w zakresie wpływu psychologii na ekonomię i finanse. Simon 

(1955) w swojej koncepcji ograniczonej racjonalności pisze, że jesteśmy racjonalni, ale w 

ograniczonym stopniu. To co nas ogranicza to czas i nasze możliwości w szybkości obliczeń i 

kalkulacji. Na ważną rolę w zakresie emocji i dualnych teorii przetwarzania informacji zwraca 

również uwagę Kahneman (2012) twierdząc, że decyzje finansowe są wynikiem ścierania się 

dwóch sposobów myślenia – intuicyjnego i analitycznego. Jak pokazują badania psychologów, 

większość naszych decyzji przebiega właśnie automatycznie, poza zakresem naszej 

świadomości, jakkolwiek ma ogromny wpływ na nasze codzienne wybory. Okazuje się, że 

ignorowanie większości zjawisk zachodzących wokół nas jest koniecznością ze względu na to, 

że nie bylibyśmy w stanie funkcjonować permanentnie w systemie refleksyjnym. Pacjenci 

neurologiczni z uszkodzonym ośrodkiem odpowiadającym za emocje nie są w stanie normalnie 

egzystować, ciągle się zastanawiają, trudno jest im podejmować spontaniczne decyzje. 

Ponadto, jak pokazują badania Bechara i Damasio (2002), osoby te podejmują mniej efektywne 

decyzje w porównaniu z osobami zdrowymi, co świadczy o tym, że emocje są nam potrzebne. 

Działanie w oparciu o system intuicyjny sprawia jednak, że jesteśmy zmuszeni do korzystania 

z narzędzi, które pozwolą nam podejmować decyzje szybko. Heurystyki opisane szeroko w 

teorii finansów behawioralnych m.in. za sprawą D. Kahnemana czy R. Thalera prowadzą z 

jednej strony do popełniania szeregu błędów przy podejmowaniu decyzji, również 

inwestycyjnych, z drugiej jednak strony, zdaniem G. Gigerenzera, są szybkie i oszczędne. 

Szybkie, ponieważ istotnie skracają czas na podjęcie decyzji, oraz oszczędne, ponieważ 

angażują minimalne ilości wiedzy i mocy obliczeniowej. Człowiek heurystyczny zdaniem 

Gigerenzera (1999) radzi sobie lepiej w sytuacji niepewności niż człowiek ekonomiczny. 

W rozdziale trzecim opisano pozostałe behawioralne uwarunkowania procesu 

podejmowania decyzji inwestycyjnych takie jak różnice międzypłciowe czy cechy osobowości. 

W badaniach zauważono, że w populacji ogólnej kobiety przejawiają silniejszy konserwatyzm, 

znacznie wyższy poziom awersji do ryzyka w inwestowaniu (Bajtelsmit i Bernasek 1996; 

Croson i Gneezy 2008) oraz zachowują się bardziej altruistycznie w porównaniu do mężczyzn 
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(Eckel i Grossman 1998; Czerwonka i Staniszewska 2017). Badania z zakresu wpływu cech 

osobowości na decyzje inwestycje dowodzą, że ekstrawertyczni oraz otwarci na doświadczenie 

inwestorzy są bardziej skłonni wybierać krótki horyzont inwestycyjny, przejawiają dość dużą 

tolerancję wobec ryzyka oraz częściej inwestują w nowe spółki w porównaniu do 

neurotycznych inwestorów (Camgoz i in. 2011; Mayfield i in. 2008). 

Okazuje się jednak, że nie tylko czynniki psychologiczne warunkują nasze decyzje i 

podejmowane wybory. Przeprowadzone badania literaturowe w rozdziale czwartym weryfikują 

pozytywnie drugą hipotezę pomocniczą zakładającą, że jednostki pochodzące z różnych 

regionów kulturowych mają różne nastawienie do ryzyka i inwestowania oraz w różnym 

stopniu ulegają zniekształceniom poznawczym. 

Zgodnie z hipotezą „miękkiej poduszki” społeczeństwa wywodzące się z kultur 

kolektywistycznych, takich jak Chiny, mogą w większym stopniu liczyć na pomoc rodziny, 

dlatego charakteryzują się mniejszą awersją do ryzyka w porównaniu do kultur 

indywidualistycznych, gdzie jednostka musi osobiście ponieść konsekwencje swoich 

nietrafionych wyborów. Inwestorzy z krajów punktujących wysoko na skali indywidualizmu, 

częściej stosują strategie wykorzystujące kontynuację krótko- i średnioterminowych stóp 

zwrotu zwaną momentum oraz w większym stopniu ulegają niektórym heurystykom jak 

zakotwiczenie czy efekt obdarowania w porównaniu z jednostkami z krajów 

kolektywistycznych (Chui i in. 2010; Cheek i Norem 2017; Maddux i in. 2010). Badania 

wykazały również wpływ czynników kulturowych na strukturę kapitałową firm (Chui i in. 

2002) oraz tworzenie modeli ładu korporacyjnego (Kwok-Bun i Peverelli 2010). 

Przeprowadzone badania literaturowe w rozdziale piątym weryfikują pozytywnie 

trzecią hipotezę pomocniczą zakładającą, że przekonania i uwarunkowania religijne inwestora 

odgrywają istotną rolę w wyborze spółek do portfela. 

Analiza rozdziału piątego pokazuje, że w życiu człowieka niezmiennie ważną rolę 

odgrywa religia i jego przekonania moralne czy etyczne. Badania prowadzone w nurcie etyki 

behawioralnej wskazują, że z jednej strony uwarunkowania psychologiczne mogą wpłynąć na 

wybór rozwiązań nieetycznych (Prentice 2014), natomiast z drugiej strony uwarunkowania 

religijne mogą mieć znaczenie w mierzeniu postaw altrusistycznych (Shariff i Norenzayan 

2007, Czerwonka i Staniszewska 2017). Literatura przedmiotu w zakresie inwestowania 

etycznego rzuca nowe światło na człowieka, inwestora, który chciałby, aby jego decyzje, 

również inwestycyjne, były zgodne z jego sumieniem i wyznawana wiarą (Czerwonka 2012, 

2013). Opisane w rozdziale piątym przykłady inwestowania etycznego w duchu Katolicyzmu, 

Judaizmu (Czerwonka i Szarwiło 2017) oraz szczególnie prężnie rozwijający się rynek 
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finansów islamskich (Górak-Sosnowska i Masiukiewicz 2013; Karwowski 2012; Adamek 

2013) świadczą o potrzebie uwzględnienia również czynników religijnych w procesie 

inwestycyjnym.   

Przeprowadzone w rozdziale szóstym badania własne potwierdzają częściowo 

postawione na podstawie literatury przedmiotu hipotezy badawcze o wpływie uwarunkowań 

kulturowych, kognitywnych, religijnych oraz tych związanych z cechami osobowości i płcią na 

podejmowane ryzyko oraz na stopień ulegania heurystykom.  

Wyniki badań przedstawione w części pierwszej pokazały, że w przypadku skłonności do 

ryzyka istotną rolę odegrały wszystkie analizowane czynniki pozafinansowe: kulturowe, 

psychologiczne (cechy osobowości, czynniki kognitywne), religijne oraz różnice 

międzypłciowe. Zauważono, że polscy studenci uzyskiwali wyższe wyniki na skali ryzyka 

zdrowotnego/bezpieczeństwa, społecznego, finansowego/hazardu i cechowali się wyższym 

ogólnym poziomem ryzyka niż studenci z USA, co jest zgodne z badaniami E. U. Weber i C. 

K. Hsee oraz hipotezą „miękkiej poduszki”. Czynniki osobowościowe miały wpływ na 

stosunek respondentów do ryzyka w stosunku do dwóch z badanych cech osobowości: 

ekstrawersji i sumienności, co potwierdzają badania N. Nicholsona i in. (2005). Czynniki 

kognitywne miały wpływ na stosunek respondentów do ryzyka finansowego, jednak kierunek 

tych korelacji był przeciwny, niż wskazuje na to przytoczona literatura przedmiotu. Czynniki 

religijne miały wpływ na stosunek respondentów do ryzyka etycznego, społecznego i ogólnej 

skłonności do ryzyka. Wyższej religijności odpowiadała niższa skłonność do ryzyka, co 

potwierdzają wyniki badań uzyskane przez G. Hilary i K. W. Hui oraz F. Jiang i in. Płeć miała 

również znaczenie w odniesieniu do skłonności do ryzyka. Mężczyźni wykazali się większą 

skłonnością do ryzyka niż kobiety, jednak dana zależność była widoczna jedynie w obszarze 

ryzyka finansowego/hazardu.  

W drugiej części badań empirycznych, na podstawie analizy regresji, wykazano, że jedynymi 

istotnymi statystycznie predyktorami w ocenie analizowanych heurystyk są czynniki kulturowe 

oraz czynniki związane z cechami osobowości. Czynniki kognitywne, religijne oraz płeć nie 

wpłynęły istotnie na stopień ulegania poszczególnym inklinacjom behawioralnym. 

Przeprowadzone badania dają zatem podstawę do stwierdzenia, że w badanej grupie 

respondentów, najważniejszymi czynnikami, jakie miały wpływ na skłonność do ulegania 

poszczególnym heurystykom, były te związane z naszymi wrodzonymi cechami osobowości 

oraz te związane z kulturą, z której się wywodzimy. Powyższe obserwacje są zgodne z 

koncepcją Hofstede (2011), zdaniem którego, wyróżniamy trzy poziomy ludzkiego 

zaprogramowania umysłowego: poziom podstawowy, związany z naturą ludzką, poziom 
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związany z kulturą, mówiący o tym jak radzimy sobie z ekspresją naszych uczuć i poziom 

najwyższy, związany z osobowością jednostki, która jest zbiorem wyjątkowych cech 

specyficznych tylko dla niej. Zachowania w odniesieniu do heurystyk i zniekształceń 

poznawczych plasują się wprawdzie w obrębie ludzkiej emocjonalności, ale za ich ekspresję, 

zdaniem Hofstede, odpowiada kultura. Osobowość, jako że częściowo dziedziczy się ją razem 

z genami, częściowo zaś jest ukształtowana przez wpływ kultury poprzez wyjątkowe 

doświadczenia danej jednostki, w największym stopniu różnicuje analizowane grupy badanych 

pod względem ulegania danym heurystykom. 

Podsumowując przeprowadzone badania literaturowe oraz uzyskane wyniki empiryczne 

z badań własnych, należy wyciągnąć wniosek, że czynniki o podłożu psychologicznym, 

kulturowym i etycznym mają wpływ na rzeczywiste zachowanie się jednostek w otoczeniu 

finansowym oraz na podejmowane działania inwestycyjne.  

Rozważania teoretyczne i wyniki badań przedstawione w omawianej monografii, które 

uważam za wnoszące wkład w rozwój nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, 

obejmują: 

 przedstawienie koncepcji z zakresu finansów behawioralnych na przykładzie 

przyznanych Nagród Banku Szwecji im. A. Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych; 

 omówienie w sposób spójny, na podstawie pogłębionych studiów literatury, 

pozostałych, rzekomo nieistotnych, czynników (behawioralnych, kulturowych i 

etycznych) wpływających na zachowania inwestorów na rynkach finansowych; 

 przeprowadzenie oryginalnych badań empirycznych dotyczących wpływu 

uwarunkowań kulturowych, cech osobowości, czynników kognitywnych oraz 

religijnych na stosunek respondentów do ryzyka oraz na stopień ulegania wybranym 

heurystykom 

Można zatem stwierdzić, że realizacja omówionych badań przyczyniła się do 

uporządkowania i poszerzenia wiedzy z zakresu pozafinansowych czynników wpływających 

na decyzje inwestycyjne, a uzyskane wyniki mogą mieć praktyczne znaczenie dla optymalizacji 

procesów finansowych, zarówno na poziomie mikro- jak i makroekonomicznym.  
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4. POZOSTAŁE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO – BADAWCZE  

4.1 Problematyka badawcza 

Mój dorobek naukowo-badawczy, po uzyskania stopnia doktora obejmuje autorstwo lub 

współautorstwo 60 publikacji, które w sumie składają się na 564 punkty MNiSW (484 punkty 

MNiSW do roku 2018 oraz 80 punkty MNiSW w 2019 roku). Jestem autorką lub współautorką 

4 monografii, redaktorem naukowym 2 monografii, autorką 21 rozdziałów w monografiach, w 

tym 3 w języku angielskim, autorem lub współautorem 32 artykułów, w tym 9 w języku 

angielskim. Liczba cytowań moich publikacji naukowych, według bazy Google Scholar na 

dzień 14 marca wynosi 345, a indeks Hirscha osiągnął wartość 7. Szczegółowe zestawienie 

działalności naukowo- badawczej oraz podsumowanie dorobku przedstawiłam w tabeli 5 oraz 

w załączniku (analiza bibliometryczna). 

Moje prace naukowe, powstałe po uzyskaniu stopnia doktora, były publikowane m.in. w 

następujących czasopismach zagranicznych: 

 Decision Support Systems (40 pkt, część A wykazu czasopism MNiSW) 

 Economic Research- Ekonomska Istraživanja (15 pkt, część A wykazu czasopism 

MNiSW) 

 Journal of Religion and Business Ethics  

oraz krajowych: 

 Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 

 Contemporary Economics (WSFiZ w Warszawie) 

 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia (Lublin) 

 Psychologia Ekonomiczna (Kraków) 

 Studia  Ekonomiczne. Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego 

w  Katowicach  

 International Journal of Management and Economics (SGH) 

 Journal of Management and Financial Sciences (SGH) 

 Nauki o Finansach. Financial Sciences”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu 

 Copernican Journal of Finance & Accounting (Toruń) 

 Zarządzanie i Finanse (Uniwersytet Gdański) 

 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa 
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 Finanse, Czasopismo Komitetu o Finansach PAN 

Publikowałam również w czasopiśmie fachowym dla praktyków: „Akcjonariusz” nr 4/2011, 

Warszawa 2011. 

 

Wyniki moich badań były prezentowane na konferencjach krajowych i międzynarodowych 

w Polsce i za granicą m.in.w: 

 Waszyngtonie (University of the District of Columbia) 

 Barcelonie (IESE Business School) 

 Nowym Jorku (International Atlantic Economic Society oraz Pace University) 

 Wenecji (The Academy of Behavioral Finance & Economics) 

 Łodzi (Uniwersytet Łódzki) 

 Sopocie (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego) 

 Katowicach (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 

 Kudowie –Zdrój (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

 Krakowie (ASPE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 

 Gdańsku (ASPE, Uniwersytet Gdański) 

 Lublinie (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej) 

 Warszawie (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie,) 

 cyklicznych konferencjach Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie oraz 

Instytutu Finansów organizowanych w Sopocie, Olsztynie, Mikołajkach i Augustowie. 

Wskazane w punkcie 3 osiągniecie naukowe „Behawioralne, kulturowe i etyczne 

uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych” jest zwieńczeniem i podsumowaniem 

moich dotychczasowych badań prowadzonych głównie w trzech obszarach dotyczących: 

finansów behawioralnych, inwestowania społecznie odpowiedzialnego i finansów 

kulturowych.  

Od początku mojej pracy naukowej moje zainteresowania naukowo- badawcze koncentrowały 

się głównie na tematyce związanej z obszarem finansów behawioralnych. We 

współautorstwie wydałam jedną z pierwszych i najczęściej cytowanych monografii w języku 

polskim dotyczącą tego zagadnienia (ponad 120 cytowań według google scholar). W książce 

pt. „Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku” (Czerwonka, Gorlewski 2008) 

przedstawiłam podstawowe zagadnienia związane z klasyczną teorią finansów, wybrane teorie 

z zakresu finansów behawioralnych w zakresie zachowania się jednostek (teoria perspektywy, 
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teoria żalu, efekt predyspozycji, zniekształcenia poznawcze) oraz teorię i wyniki empiryczne 

badań w zakresie efektywności rynków kapitałowych. W drugim wydaniu książki (z 2012 r.) 

opisałam również behawioralne aspekty zachowania inwestorów podczas kryzysy finansowego 

2007-2009. Byłam również autorką rozdziałów o finansach behawioralnych w książce 

„Finanse”, red. J. Ostaszewskiego (wydanie 2007, 2008, 2010 i 2013) wskazaną jako literatura 

obowiązkowa dla studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

 

Wymiernym efektem prowadzonych badań w zakresie finansów behawioralnych jest seria 

wielu prac, z których najważniejsze przedstawia tabela 1. 

 

Tabela 1 

Wybrane publikacje z obszaru finansów behawioralnych 

Publikacja  Opis 

M.Czerwonka, B.Gorlewski, Finanse behawioralne. 

Zachowania inwestorów i rynku, Oficyna 

Wydawnicza SGH, Warszawa 2008 i 2012 (wydanie 

II) 

Jedna z pierwszych i najczęściej cytowanych 

publikacji w tym temacie na rynku polskim, gdzie 

omówiono najważniejsze zagadnienia związane z 

zachowaniem inwestorów i rynku w świetle teorii 

finansów behawioralnych. Książka wyróżniona i 

zaprezentowana podczas wywiadu 28/05/2012 

udzielonego w programie TVN CNBC „Górna 

Półka” 

http://gornapolka.booklikes.com/shelf?page=13 

M.Czerwonka (2011), Behawioralna i etyczna 

teoria inwestowania. Studia i Prace Kolegium 

Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy 111, SGH, 

Warszawa. 

Artykuł to autorska propozycja modyfikacji 

behawioralnej teorii portfelowej H.Shefrina i 

M.Statmana (2000) oraz piramidy społecznej 

odpowiedzialności biznesu A.B.Carroll’a (1991). 

Inkorporując do dziedziny finansów wiedzę z zakresu 

psychologii, socjologii czy etyki wykazano nie tylko 

błędne założenia klasycznych teorii finansów lecz 

również brak uwzględnienia przez nie natury ludzkiej 

leżącej u podstaw wszystkich decyzji 

inwestycyjnych. 

Rzeszutek M, Czerwonka M (2012), Przejawy i 

uwarunkowania różnic międzypłciowych w 

zachowaniach inwestycyjnych z punktu widzenia 

finansów behawioralnych, ” Studia i Prace Kolegium 

Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 122, 

SGH, Warszawa, s.116-129. 

Artykuł poruszał tematykę różnic międzypłciowych 

w zachowaniach inwestycyjnych z punktu widzenia 

finansów behawioralnych. Analizie poddano grupę 

120 osób, podzielonych na 3 grupy eksperymentalne: 

40 osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inwestorów 

Indywidualnych (SII), 40 studentów Szkoły Głównej 
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Handlowej, zrzeszonych w Studenckim Kole 

Naukowym Inwestora oraz 40 studentów psychologii 

Wydziału Psychologii UW. Przeprowadzone analizy 

statystyczne wykazały istotne różnice międzypłciowe 

w stopniu racjonalności w procesie podejmowania 

decyzji inwestycyjnych. 

M.Czerwonka, The exploration of disposition effect 

among business undergraduates in Poland, 

Copernican Journal of Finance & Accounting Vol 4, 

No 2 (2015), 79-89. 

Artykuł dotyczył badania występowania efektu 

predyspozycji wśród studentów kierunków 

ekonomicznych. W części teoretycznej opisano efekt 

predyspozycji i przedstawiono jego interpretację. W 

części empirycznej przedstawiono wyniki badań 

własnych przeprowadzonych wśród 253 studentów 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

M.Czerwonka, J.Ostaszewski, M.Rzeszutek, 

M.Walczak,(2015) „Investor’s expertise and the 

rationality of decision making” Acta Universitatis 

Lodziensis, Folia Oeconomica 1 (310), 133-140. 

W artykule analizowano skłonność do popełniania 

wybranych błędów poznawczych wśród polskich 

inwestorów giełdowych o różnym poziomie 

doświadczenia w inwestowaniu. Badaniem objęto 

270 uczestników: 90 profesjonalnych inwestorów 

pracujących w polskich bankach i domach 

maklerskich, 90 inwestorów detalicznych oraz 90 

studentów psychologii.  Analizy statystyczne 

wykazały, że podatność na uprzedzenia behawioralne 

zależy od poziomu wiedzy fachowej związanej z 

inwestowaniem na giełdzie. 

M.Rzeszutek, A.Szyszka, M.Czerwonka, Investors’ 

Expertise, Personality Traits and Susceptibility to 

Bahavioral Biases in the Decision Making Process, 

Contemporary Economics.9 (3), 2015, 237-352. 

Artykuł miał na celu sprawdzenie, czy wybrane cechy 

osobowości mają związek ze stopniem podatności na 

określone inklinacje behawioralne wśród osób 

różniących się poziomem doświadczenia w 

inwestowaniu na giełdzie. Przeprowadzone analizy 

statystyczne dowiodły wpływ niektórych cech 

osobowości na poziom ulegania analizowanym 

zniekształceniom poznawczym. Zaobserwowano m.in  

ujemne korelacje pomiędzy poziomem skłonności do 

ryzyka, a stopniem podatności na wszystkie badane 

inklinacje behawioralne (efekt pewności, mentalne 

księgowanie oraz pułapkę utopionych kosztów). 

M.Czerwonka, Test świadomego myślenia- 
heurystyki, religia, płeć Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia 50 
(3), 19, 2016 
 

W artykule opisano problematykę testu świadomego 

myślenia Fredericka (2005) oraz jego nowszej wersji 

Toplak i in.(2014). W opracowaniu przedstawiono 

również badania opisujące zależność pomiędzy 
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wynikami z testu CRT a skłonnością do ulegania 

heurystykom oraz wpływ religii i płci na wyniki z testu 

CRT.   

M.Czerwonka , A.Staniszewska , K.Kompa, 

Cognitive Reflection Test in Predicting Rational 

Behavior in the Dictator Game w: Problems, 

Methods and Tools in Experimantal and Behavioral 

Economics, Computational Methods in Experimental 

Economics 2017 Conference, 2018 (pp. 301-312), 

Springer 

Rozdział w monografii jest kontynuacją badań nad 

testem świadomego myślenia - CRT (Frederick, 

2005; Toplak, West i Stanovich, 2014). W 

opracowaniu przedstawiono wyniki badań własnych 

przeprowadzonych przez autorki z wykorzystaniem 

gry ekonomicznej dyktator. Wyniki badań pokazują 

że test CRT jest dobrym miernikiem myśli 

racjonalnej. Osoby uzyskujące wyższy wynik w 

teście CRT zachowywały się bardziej egoistycznie, 

pozostawiając sobie wyższe kwoty w grach dyktator. 

A.Staniszewska , M.Czerwonka , K.Kompa 

,Rational Behavior of Dictators - Evidence on 

Gender and Religiosity, International Advances in 

Economic Research, Springer 2019 (przyjęte do 

druku w 2019) 

W artykule przedstawione dalsze wyniki badań 

prowadzone z wykorzystaniem testu CRT i gry 

dyktator. Przedstawiono wyniki badań własnych w 

zakresie różnic międzypłciowych i wpływie 

religijności na zachowania altruistyczne. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zawsze interesowałam się społecznym wymiarem ekonomii i finansów w świetle 

rzeczywistych wyborów i działań inwestorów dlatego kolejnym obszarem moich 

zainteresowań było inwestowanie społecznie odpowiedzialne (Socially Responsible 

Investing). Pokazuje ono, że oprócz psychologicznych przesłanek, kierujących naszymi 

zachowaniami, ważne są również czynniki o podłożu moralnym czy religijnym. Inwestowanie 

społecznie odpowiedzialne to ważny kierunek rozwoju współczesnej ekonomii i finansów, 

które, w niedalekiej przyszłości będą musiały sprostać takim wyzwaniom jak zmiany 

klimatyczne czy też rosnący udział finansów islamskich w globalnym rynku.  

Jestem autorką jednej z pierwszych monografii w tym temacie na rynku polskim (Czerwonka 

2013). Prowadzę również wykład na ten temat w ramach Podstaw Finansów w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie. Wynikiem badań w obszarze inwestowania społecznie 

odpowiedzialnego jest wiele publikacji, z których najważniejsze przedstawia tabela 2. 
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Tabela 2 

Wybrane publikacje z zakresu inwestowania społecznie odpowiedzialnego 

Publikacja Opis 

M.Czerwonka (2012) Etyczne przesłanki 

inwestowania polskich inwestorów 

indywidualnych, Psychologia Ekonomiczna, Nr (2), 

Kraków. 

 

W artykule przeanalizowano popularność 

inwestowania etycznego wśród polskich inwestorów 

indywidualnych w Polsce. Wyniki badań wskazują na 

stosunkowo wysoki stopień świadomości idei 

inwestowania społecznie odpowiedzialnego wśród 

respondentów przy jednoczesnym niewielkim jej 

wykorzystaniu w praktyce inwestycyjnej.  

M. Czerwonka, Inwestowanie społecznie 

odpowiedzialne, Difin, Warszawa 2013. 

Jedna z pierwszych monografii w tym temacie na 

rynku polskim opisująca w sposób kompleksowy 

rynek inwestycji odpowiedzialnych społecznie na 

świecie i w Polsce. Przedstawione zostały m.in. 

podstawowe definicje i strategie inwestowania według 

koncepcji SRI, inwestowanie etyczne i nieetyczne 

oraz inwestowanie społecznie odpowiedzialne w 

kontekście teorii behawioralnych. Na koniec 

zaprezentowano wyniki badań empirycznych 

przeprowadzonych we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (SII) 

oraz duszpasterstwem Kościoła katolickiego w Polsce 

M.Czerwonka, (2014) "The Influence of Religion on 

Socially Responsible Investing," Journal of Religion 

and Business Ethics: Vol. 3, Article 21.  

 

Artykuł opisuje koncepcję inwestowania społecznie 

odpowiedzialnego w Polsce i na świecie. Dokładne 

analizy wyników badań pokazują, że przekonania 

religijne inwestorów mają wpływ na skłonność 

respondentów do inwestowania etycznego. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Trzecim obszarem moich zainteresowań naukowych, wynikających z chęci jak najszerszego 

uzupełnienia moich dotychczasowych badań nad problematyką rzeczywistych zachowań 

jednostek w kontekście finansowym są kulturowe uwarunkowania podejmowania decyzji 

inwestycyjnych. Finanse kulturowe to połączenie wiedzy z zakresu porównawczych badań 

międzykulturowych i zaimplementowanie jej do ekonomii i finansów behawioralnych. U ich 

podstaw leży założenie, że jednostki żyjące w różnych regionach świata różnią się w wymiarach 

kulturowych, co wpływa na ich postrzeganie świata i w rezultacie przekłada się na odmienne 

zachowania w kontekście podejmowani decyzji ekonomicznych. 
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Wymiernym efektem prowadzonych przeze mnie badań w zakresie finansów kulturowych jest 

seria wielu prac, z których najważniejsze przedstawia tabela 3. 

 

Tabela 3 

Wybrane publikacje z finansów kulturowych 

Publikacja Opis 

M.Czerwonka, Zróżnicowania 

kulturowe w zakresie awersji do 

strat, wybranych heurystyk i 

zniekształceń poznawczych, 

„Studia  Ekonomiczne”, 

Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  

Ekonomicznego  w  Katowicach. 

Współczesne Finanse, 2016. 

 

Artykuł wprowadza w problematykę finansów kulturowych, które 

zakładają że jednostki wywodzące się z różnych kultur w różny sposób 

postrzegają rzeczywistość, co w rezultacie przekłada się na odmienne 

zachowania w kontekście podejmowania decyzji ekonomicznych. 

Wyniki przeprowadzonych analiz na grupach studentów pochodzących 

z Indii, Stanów Zjednoczonych i z Polski wskazują na różnice w zakresie 

awersji do strat oraz w stopniu ulegania heurystyce zakotwiczenia i 

nadmiernej pewności siebie pomiędzy grupami badanych 

respondentów. 

M.Czerwonka, Anchoring and 

Overconfidence: The Influence of 

Culture and Cognitive Abilities, 

International Journal of 

Management and Economics, Vol 

53, Issue 3, July-September 2017, 

pp.48-66. 

Artykuł dotyczy wpływu uwarunkowań kulturowych na stopień 

ulegania heurystyce zakotwiczenia i nadmiernej pewności siebie. 

Wyniki przeprowadzonych analiz na grupach studentów pochodzących 

z Indii i z Polski wskazują że czynniki kulturowe jak również czynniki 

kognitywne mają wpływ na stopień ulegania poszczególnym 

zniekształceniom poznawczym.  

M.Czerwonka, Cultural, Cognitive 

and Personality Traits in Risk-

Taking Behavior - Evidence from 

Poland and the United States of 

America, Economic Research- 

Ekonomska Istraživanja, Vol 32 

(2019). 

Artykuł dotyczy wpływu uwarunkowań kulturowych, kognitywnych 

oraz związanych z osobowością na stopień podejmowanego ryzyka. 

Badania przeprowadzone wśród studentów z tego samego kierunku 

studiów, ale z dwóch różnych regionów kulturowych (Polski i Stanów 

Zjednoczonych) wskazują, że takie zmienne jak: kultura, czynniki 

kognitywne oraz osobowość mają wpływ na stopień podejmowanego 

ryzyka. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Prowadzenie badań w obszarze czynników warunkujących podejmowanie decyzji 

inwestycyjnych pokierowało moje zainteresowania badawcze również w stronę zagadnień 

związanych z projektowaniem systemów wspomagania decyzji finansowych dla instytucji 

finansowych. Przy współpracy z naukowcami z Wydziału Informatyki Politechniki 

Białostockiej przeanalizowany został rzeczywisty problem dotyczący prognozowania rezerw 

bankowych oraz ryzyka odpisów kredytowych.  
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Efektem współpracy było zaproponowanie algorytmu sztucznej inteligencji opartym o czułe na 

różny rozkład ryzyk drzewa decyzyjne, który następnie z powodzeniem wykorzystany został 

do modelowania i wsparcia decyzji ekonomicznych. Wyniki badań zostały również 

opublikowane w dwóch artykułach opisanych w tabeli 4.  

 

Tabela 4 

Publikacje z zakresu projektowania systemów wspomagających decyzje finansowe 

Publikacja Opis 
M. Czajkowski, M.Czerwonka, M. Kretowski, 

(2014) Cost-Sensitive Extensions for Global Model 

Trees. Application in Loan Charge-Off 

Forecasting, ICSS’13. Advances in Intelligent 

Systems and Computing, Springer-Verlag, Vol. 400, 

s.315-324.  

W artykule przedstawiono wstępne badania związane 

z prognozowaniem wysokości rezerw bankowych 

dotyczących ryzyka odpisów kredytowych. 

Zaproponowane rozwiązanie umożliwiało 

prognozowanie rezerw na straty kredytowe przy 

uwzględnieniu różnych kosztów niedoszacowania i 

przeszacowania na podstawie danych historycznych 

instytucji finansowych. Wykorzystane globalnie 

budowane drzewa modelowe umożliwiły 

zdecydowanie dokładniejszą prognozę ryzyka w 

porównaniu do istniejących rozwiązań co 

potwierdziły wstępna eksperymentalna weryfikacja 

algorytmu. 

Czajkowski M., Czerwonka M., Krętowski M.(2015): 

Cost-sensitive global model trees applied in loan 

charge-off forecasting, Decision Support Systems, 

Elsevier, vol. 74: s.57-66. 

Artykuł jest rozszerzeniem metody prognozowania 

wysokości rezerw bankowych zaproponowanej w 

publikacji M. Czajkowski, M.Czerwonka, M. 

Kretowski, (2014). Kontynuacja badań obejmuje 

rozszerzenie działań modelu predykcyjnego poprzez 

umożliwienie zastosowania dowolnej wypukłej 

funkcji strat np. liniowo-kwadratowej czy 

kwadratowo-eksponencjalnej. Zaproponowano 

również zmiany w algorytmie ewolucyjnym 

generującym drzewa modelowe czułe na koszt, m.in. 

w funkcji dopasowania i w operatorach 

genetycznych.  Dodatkowo, przeprowadzono 

szczegółową analizę działań systemu na 28 zbiorach 

danych zawierających kwartalne wyniki tysięcy 

amerykańskich banków z lat 2004-2010. 

 Źródło: opracowanie własne 

 



28 
 

4.2 Osiągnięcia dydaktyczne, popularyzatorskie i organizacyjne 

Osiągnięcia dydaktyczne  

Zajęcia dydaktyczne prowadzę od początku mojej pracy zawodowej. W Szkole Głównej 

Handlowej były to następujące przedmioty na studiach I i II i III stopnia: finanse 

przedsiębiorstwa, finanse, podstawy finansów, analiza finansowa oraz finanse behawioralne. 

Ponadto prowadziłam zajęcia pt. „Psychologia inwestowania” w ramach studium 

podyplomowego Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej oraz zajęcia pt: "Pomiar 

płynności i ocena kontrahenta" w ramach studium Zarządzania Płynnością Finansową 

Przedsiębiorstwa. W 2011 roku prowadziłam zajęcia z „Psychologii rynków kapitałowych” w 

Instytucie Rynku Kapitałowego w ramach kursu na doradcę inwestycyjnego. 

W latach 2005-2006 współpracowałam również z Wyższą Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk 

Medycznych w Kielcach (zajęcia z bankowości). 

W 2007 roku brałam udział w projekcie e-learning, przygotowując zajęcia dla studentów z 

modułu: finanse behawioralne. 

W latach 2009-2018 prowadziłam seminaria licencjackie i magisterskie. Wypromowałam 176 

prac dyplomowych, z czego 123 prace licencjackie oraz 53 prace magisterskie. Recenzowałam 

w tym samym okresie 59 prac licencjackich i magisterskich. 

Jestem promotorem pomocniczym w jednym wszczętym przewodzie doktorskim. Otwarcie 

przewodu doktorskiego 25 luty 2019 pt.: „Zastosowanie testu świadomego myślenia do 

weryfikacji występowania heurystyk i błędów poznawczych w procesach podejmowania 

decyzji przez uczestników rynków kapitałowych”  

 

Osiągnięcia popularyzatorskie i organizacyjne 

 

Programy europejskie 

 Teoretyczną wiedzę z tych obszarów ekonomii, które były przedmiotem moich badań, 

popularyzowałam i implementowałam w praktyce podczas różnego rodzaju projektów i staży, 

współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Priorytetu VIII " Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.2 "Transfer wiedzy", Poddziałanie 

8.2.1. "Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw". 
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W okresie od czerwca 2012 roku do stycznia 2013 roku brałam udział w programie stażowym 

"Tekla Plus IV edycja", w ramach którego realizowałam w firmie Kancelaria Auctus Sp. z o.o. 

projekt pt: "Zastosowanie metod statystycznych, analiz finansowych oraz finansów 

behawioralnych w doborze inwestycji na rynku windykacji oraz prognozowaniu ich 

opłacalności".  

W okresie od listopada 2012 roku do października 2013 roku uczestniczyłam w projekcie 

"Naukowcy dla Gospodarki Mazowsza", którego celem było wzmocnienie powiązań nauki z 

gospodarką i opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w 

województwie mazowieckim. 

W okresie od czerwca do grudnia 2013 roku odbyłam w przedsiębiorstwie Atom-Tech Sp. z 

o.o. innowacyjny staż: "Implementacja zasad zrównoważonego rozwoju i społecznej 

odpowiedzialności biznesu CSR w firmach zarządzających infrastrukturą teleinformatyczną" 

w ramach projektu stażowego dla pracowników naukowych pt: "Stolica staży". 

Ponadto w latach 2006 - 2007 pełniłam rolę koordynatora międzynarodowego projektu pn: 

"Polsko-Niemieckie Forum Akademickie" w Centrum Rozwoju Programów 

Międzynarodowych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

 

Ekspertyzy na zamówienie organów władzy publicznej 

W latach 2012 - 2013 współpracowałam z Sądem Okręgowym w Sieradzu, I Wydział Cywilny 

w charakterze biegłego, wydając jako współautor opinię oraz opinię uzupełniającą w jednej ze 

spraw prowadzonych w tej instytucji. 

 

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach naukowych 

W latach 2009 - 2013 byłam członkiem organizacji naukowych: Akademickie Stowarzyszenie 

Psychologii Ekonomicznej oraz The Behavioural Finance Working Group (BFWG) przy 

School of Business and Management, Queen Mary, University of London.  

W latach 2010- 2013 byłam również członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, 

z którym współpracowałam przy okazji prowadzenia badań „Inwestowanie Etyczne 2011”. 

 

Recenzowanie publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych 

Byłam recenzentem artykułów naukowych dla: 

 Bank i Kredyt (Narodowy Bank Polski)  

 Optimum. Studia Ekonomiczne (Uniwersytet w Białymstoku )  

 Studia i Prace KZiF, (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),  
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 Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, (Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie);  

 Social Responsibility Journal, (Wydawnictwo Emerald),  

 

Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych 

Brałam aktywnie udział w 22 konferencjach naukowych oraz byłam członkiem 7 komitetów 

organizacyjnych w ramach konferencji naukowych (zał.4). Byłam gościem honorowy na 

międzynarodowej konferencji w Waszyngtonie (Honorary Guest Speaker, 2017 

Interdisciplinary Conference). 

 

Kierowanie krajowymi projektami badawczymi 

W latach 2005- 2019 byłam kierownikiem 6 badań statutowych oraz 1 grantu rektorskiego w 

2012 roku (zał.4). Ponadto byłam członkiem zespołu 10 badań statutowych. Tematyka moich 

badań obejmowała m.in. takie zagadnienia jak: 

 Racjonalność w ekonomii daru. Ekonomia daru w ujęciu eksperymentu z 

wykorzystaniem gry dyktator 

 Altruizm w gospodarce: „ekonomika daru” a spójność społeczna 

 Zniekształcenia poznawcze i heurystyki w ujęciu kulturowym 

 Rozwój nauki o finansach – stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji 

 Psychologiczne, neuroekonomiczne oraz etyczne podejście do inwestowania na 

rynkach kapitałowych 

 Perspektywy rozwoju rynku inwestycji odpowiedzialnych społecznie (SRI) w Polsce 

 Wpływ kryzysu subprime na sytuację ekonomiczno-finansową polskich 

przedsiębiorstw 

 

Nagrody i wyróżnienia 

Otrzymałam następujące nagrody i wyróżnienia 

 Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Szkoły Głównej handlowej w Warszawie za 

osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej za pracę doktorską pt: "Wpływ efektu 

predyspozycji na kształtowanie się kursów akcji" (2008) 

 Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Szkoły Głównej handlowej w Warszawie za 

osiągnięcia w dziedzinie całokształtu dorobku (2011) 
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 Dyplom Uznania Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za najlepsze 

wyniki publikacyjne w 2015 roku (2016) 

 2017 Amazing Speaker Award (za najlepsze wystąpienie podczas międzynarodowej 

konferencji w Waszyngtonie) 

Pozostała działalność popularyzatorska 

W ramach popularyzacji nauki i przedstawienia moich zainteresowań badawczych szerszej 

publiczności, prowadzę stronę internetową pod adresem www.monikaczerwonka.pl, na której 

udostępniam i aktualizuję m.in. informacje o swoich publikacjach, przeprowadzonych 

projektach naukowych oraz informacje o dostępnej literaturze z przedmiotowego obszaru. 

 

Działalność organizacyjna 

Angażuję się w pracę organizacyjną na rzecz SGH, między innymi jako członek Rady 

Kolegium Zarządzania i Finansów w latach 2012-2016, członek komisji konkursowej do spraw 

Badań Naukowych w 2011 r. oraz członek lub sekretarz Podkomisji Rekrutacyjnej dla studiów 

drugiego stopnia w latach 2010-2012 oraz 2016-2018. W 2011 roku przygotowywałam wraz z 

zespołem pod przewodnictwem prof. M. Iwanicz- Drozdowskiej wniosek do Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego 

doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej- 

finanse dla Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  

 

5. PODSUMOWANIE DOROBKU 

Syntetyczny wykaz wybranych dokonań w ujęciu ilościowym przedstawiam w tabeli 5. 

Tabela 5  
 
Sumaryczne zestawienie kryteriów osiągnięć wnioskodawcy wg Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 01.09.2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby 

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

 
Kryterium według §3 p.2 TAK (liczba)/BRAK 
Publikacje naukowe w czasopismach z bazy  Journal Citation Reports (JCR) 2 

Kryterium według §4  
1. Monografie, publikacje naukowe w czasopismach innych niż znajdujące się w 

bazie JCR  
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