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Recenzja została przygotowana w wyniku decyzji Rady Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (pismo prof. dr hab. 

Krstyny Jędralskiej, Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, z dnia 05 kwietnia 2018 roku).  

Recenzowana rozprawa liczy 361 stron; obejmuje wstęp, sześć rozdziałów, 

zakończenie, bibliografię oraz załączniki. Tekst jest dość bogato ilustrowany 

formami graficznymi – zawiera 15 rysunków oraz 76 tabel. Bibliografia liczy 540 

publikacji bez uwzględnienia stron internetowych, co stanowi obszerny zbiór, 

nawet przy uwzględnieniu, że część pozycji to raporty finansowe i niefinansowe 

analizowanych podmiotów. Niestety, publikacje międzynarodowe stanowią 

niewiele ponad 10% ogółu dzieł cytowanych. Można zatem przyjąć, że dysertacja 

ma solidną podbudowę teoretyczną, ale tylko w literaturze krajowej. Oczywiście 

dobór literatury należy zawsze do decyzji autora, jednak trochę szkoda, że 

Doktorantka nie sięgnęła nieco szerzej do literatury światowej. 

We Wstępie zaawizowane zostały kluczowe zagadnienia poruszane w 

pracy, zaprezentowano podstawowe założenia dotyczące metodyki badań oraz 

konstrukcję dysertacji. Temat podjęty w rozprawie jest bardzo aktualny. 

Dysertacja odnosi się do zagadnień budzących zainteresowanie nie tylko 
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przedsiębiorstw, ale i ich interesariuszy, w tym także regulatorów, oraz 

stanowiących przedmiot licznych, ożywionych dyskusji w świecie akademickim. 

Coraz powszechniejsze jest oczekiwanie, że cele przedsiębiorstw będą wykraczać 

poza generowanie zysków dla właścicieli. Zwraca się uwagę, że przedsiębiorstwa 

ponoszą szerszą odpowiedzialność, wykraczającą poza zobowiązania 

ekonomiczne i powinny tę odpowiedzialność na siebie przyjmować. Dyskusje 

dotyczą zakresu tej rozszerzonej odpowiedzialności, rozpatrywanego w ujęciu 

podmiotowym i przedmiotowym. Różnorodność poglądów stymuluje rozwój 

badań i powstawanie nowych publikacji mających charakter zarówno 

deskryptywny, jak i normatywny.  

Obok zagadnień związanych z różnymi ujęciami odpowiedzialności 

przedsiębiorstw istotną rolę odgrywają, tak w teorii, jak i praktyce, kwestie 

odnoszące się do corporate gvernance (pojęcie to w polskojęzycznej literaturze 

jest tłumaczone w różny sposób – jako nadzór korporacyjny, ład korporacyjny czy 

władztwo korporacyjne). Znaczenie tego leżącego na styku zarządzania, 

ekonomii, finansów i prawa obszaru rośnie, ze względu na skalę działalności 

współczesnych korporacji oraz ich wielokierunkową dywersyfikację, rodzące 

problemy z efektywną kontrolą poczynań samych podmiotów i zarządzających 

nimi osób.  

Doktorantka słusznie połączyła oba te obszary i uczyniła tematem 

dociekań w dysertacji związki między odpowiedzialnością, utożsamioną głównie 

ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, a nadzorem korporacyjnym. 

Centralnym pojęciem łączącym obydwa obszary stało się pojęcie interesariuszy 

przedsiębiorstwa.  

We Wstępie został sformułowany główny cel rozprawy („analiza 

znaczenia odpowiedzialności w nadzorze korporacyjnym w kontekście 

normatywnego ujęcia teorii interesariuszy w spółkach z Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie” – s. 16) oraz główny cel badania („sprawdzenie, 

czy i w jakim stopniu badane spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie stosują zasady odpowiedzialności w nadzorze korporacyjnym w 

obszarach ekonomicznym, ekologicznym oraz społecznym, wobec interesariuszy 

w kontekście normatywnego ujęcia teorii interesariuszy” – s. 16). We Wstępie 
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znalazło się także odniesienie do celów szczegółowych i pytań badawczych, które 

przedstawiono w części empirycznej rozprawy. Zabrakło jednak wzmianki o 

hipotezach badawczych, które również zostały zaprezentowane w części 

empirycznej. Natomiast ani we Wstępie, ani w dalszych częściach pracy, nie 

można doszukać się tezy.  

Taka konstrukcja ram formalnych badania wskazywałaby na przykładanie 

dużej wagi do samych badań, a mniejszej do ich osadzenia w dotychczasowym 

dorobku teoretycznym, pozwalającego na uogólnienie wniosków z nich 

płynących. Analiza struktury pracy zdaje się jednak to przekonanie o większym 

znaczeniu samych badań podważać – część teoretyczna obejmuje cztery 

rozdziały, zaś empiryczna – dwa, a obie części są porównywalne objętościowo. 

Część teoretyczną otwiera Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki 

interesariuszy. Został on poświęcony prezentacji teorii stanowiącej część wspólną 

łączącą zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu z obszarem 

ładu korporacyjnego. Przedstawienie w rozdziale różnorodnych definicji, 

klasyfikacji i nurtów badawczych doprowadziło Autorkę do sformułowania 

konkluzji dotyczącej wyboru jako dominującego w dalszej części pracy „nurtu 

normatywnego teorii interesariuszy” (s. 48).  

Rozdział II. Wprowadzenie do problematyki odpowiedzialności 

korporacyjnej rozpoczyna interesująca analiza pojęcia odpowiedzialność, 

rozpatrywanego z różnych perspektyw – filozoficznej, psychologicznej, 

socjologicznej i nauk ekonomicznych. W dalszej części rozdziału dokonano 

identyfikacji obszarów odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz zdefiniowano 

odpowiedzialność społeczną w ramach koncepcji CSR - corporate social 

responsibility. Na potrzeby dalszych analiz Doktorantka przyjęła tę koncepcję za 

dominujący strategiczny model odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a jako miary 

tej odpowiedzialności na poziomie operacyjnym wybrała osiągnięcia w 

obszarach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym (zgodnie z koncepcją 

Triple Bottom Line). W rozdziale II. poświęcono też nieco uwagi pojęciu nadzoru 

korporacyjnego (podrozdział 2.5) oraz relacjom między CSR a nadzorem 

korporacyjnym (podrozdział 2.6.), koncentrując się szczególnie na wspólnych 

elementach łączących obydwie koncepcje (s. 104) i dających tym samym 
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podstawę do ich powiązania w prowadzonych badaniach. W podsumowaniu 

rozdziału (podrozdział 2.7) po raz kolejny wyrażone zostało zastrzeżenie 

dotyczące zawężenia dalszych rozważań do „nurtu normatywnego teorii 

interesariuszy” (s. 106).  

Po dwóch rozdziałach mających charakter wprowadzający, kolejne dwa 

poświęcone zostały głównie zagadnieniom związanym z sygnalizowaniem 

poziomu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W Rozdziale III. 

Raportowanie oraz standardy działalności odpowiedzialnej przestawiono zasady i 

standardy tworzenia raportów społecznych i raportów zintegrowanych oraz 

zaawizowano dużo szerszy problem inicjatyw, norm i wytycznych dotyczących 

polityki społecznej odpowiedzialności, jej różnych elementów oraz zasad 

wdrażania. Taka kolejność prezentacji zagadnień nie wydaje się właściwa, 

bowiem logicznie rzecz biorąc najpierw polityka CSR jest tworzona, następnie 

wdrażania, a dopiero na końcu komunikowana.  

Rozdział IV. Indeksy giełdowe spółek odpowiedzialnych dotyczy 

sygnalizacji ukierunkowanej na inwestorów zainteresowanych spółkami 

publicznymi. Rozdział ten niemal w całości poświęcony został tylko jednemu 

indeksowi – Respect Index – jego konstrukcji, rewizjom składu, a także 

bezkrytycznej analizie konsekwencji przynależności spółki do tego indeksu, 

ograniczonej wyłącznie do płynących stąd korzyści. Entuzjazm Doktorantki w 

kwestii oceny znaczenia analizowanego indeksu osiągnął apogeum w ostatnim 

zdaniu rozdziału: „Sądząc po szybkim rozwoju indeksu wydaje się być kwestią 

czasu, kiedy Respect Index stanie się jednym z ważniejszych mechanizmów 

napędowych warszawskiego parkietu” (s. 165).  

Analiza treści pierwszych czterech rozdziałów prowadzi do wniosku, że 

Autorka przykłada dużo większą wagę do kwestii społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw, niż do nadzoru korporacyjnego. Konsekwentnie nierównowaga 

tych dwóch głównych obszarów została utrzymana w części empirycznej, co jest 

widoczne w zaprojektowaniu badań i analizie ich wyników.  

Cześć empiryczna dysertacji składa się z dwóch rozdziałów, w których 

zaprezentowane zostały oddzielnie aspekty metodyczne (Rozdział V. Metodyka 

badań własnych) i wyniki badań (Rozdział VI. Odpowiedzialność w nadzorze 
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korporacyjnym w działaniach spółek – aspekt empiryczny). W rozdziale V. 

Doktorantka bardzo skrupulatnie przedstawiła aspekty metodyczne, z licznymi 

odniesieniami do literatury z tego zakresu. Obok procedury badawczej, 

przedmiotu i celu badania, metod, technik i narzędzi badawczych, w rozdziale 

tym znalazły się również problemy i hipotezy badawcze (podrozdział 5.3.). 

Sformułowanych zostało 8 pytań badawczych i 14 przypisanych do nich hipotez. 

Hipoteza główna otrzymała brzmienie: „Badane spółki, które wykazują działania 

z zakresu społecznej odpowiedzialności respektują zasady odpowiedzialności w 

nadzorze korporacyjnym” (s. 171).  

Ostatni rozdział rozprawy stanowi jej ukoronowanie. Liczący około 100 

stron tekst zawiera opis wyników badań – zarówno ilościowego, jak i 

jakościowego (podrozdziały 6.1.-6.5.), a także szczegółową weryfikację 

postawionych hipotez cząstkowych (podrozdział 6.6.). Niestety, Doktorantka 

marginalnie odniosła się do weryfikacji hipotezy głównej, zauważając jedynie, że 

„Hipoteza główna została potwierdzona poprzez potwierdzenie poszczególnych 

hipotez szczegółowych” (s. 302), co wydaje się stwierdzeniem zbyt 

enigmatycznym. Ten mankament nie umniejsza jednak podziwu dla ogromu 

pracy, jaki wykonała Doktorantka, zarówno na etapie projektowania badań, ich 

przeprowadzania, jak i opracowywania wyników, uwieńczonego prezentacją 

wniosków. Na uznanie zasługuje spójność metodyczna – zidentyfikowane w 

części teoretycznej obszary analizy zostały podzielone na poszczególne segmenty, 

w odniesieniu do których zaproponowane zostały mierniki wykorzystane w 

badaniach jakościowych i ilościowych.  

Podsumowania całości rozprawy dokonano w Zakończeniu, w którym 

przedstawiono syntetyczny przegląd otrzymanych wyników i po raz kolejny 

odniesiono się do hipotez. Konsekwentnie, podobnie jak w innych częściach 

pracy, na pierwszy plan wysunięte zostały zagadnienia związane ze społeczną 

odpowiedzialnością biznesu. W Zakończeniu sformułowano również 

rekomendacje dla menedżerów spółek, będące jednak trochę na wyrost w 

stosunku do przeprowadzonych badań, chociaż trudno odmówić tym 

rekomendacjom słuszności. Jako uzupełnienie zamykających rozprawę rozważań 
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Autorka zamieściła także listę „zidentyfikowanych wyzwań i kierunków realizacji 

przyszłych badań naukowych z omawianej tematyki” (s. 315). 

 

Od strony formalnej rozprawa jest dobrze przygotowana, a jej konstrukcja 

jest zasadniczo prawidłowa. Sześć głównych rozdziałów, z których każdy kończy 

się podsumowaniem, zostało podzielonych na podrozdziały dotyczące 

poszczególnych zagadnień. Na podkreślenie zasługuje także staranność przy 

edycji pracy. Zarówno warstwa językowa, jak i strona stricte techniczna nie budzą 

większych zastrzeżeń. Wykresy i tabele zaprezentowano w sposób przejrzysty, a 

liczne przypisy bibliograficzne opracowano skrupulatnie. 

 

Zgłoszone uwagi nie wpływają na ogólnie pozytywną ocenę recenzowanej 

rozprawy. Podkreślić należy aktualność tematyki badawczej podjętej przez mgr 

Annę Krzysztofek i interdyscyplinarność poddanych analizie zagadnień. Zarówno 

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, jak i nadzór korporacyjny łączą w 

sobie bowiem problematykę nie tylko z obszarów ekonomii, zarządzania i 

finansów, ale także etyki czy prawa. Szczególnie podkreślić należy szeroki zakres 

przeprowadzonych badań oraz staranność metodyczną wykazaną przez 

Doktorantkę. 

 

Konkluzja końcowa 

Rozprawa przygotowana przez mgr Annę Krzysztofek, pt. 

Odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym, spełnia wymogi określone w art. 

13. Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1789). Stanowi 

oryginalne rozwiązanie problemu, a Doktorantka wykazała się ogólną wiedzą 

teoretyczną w zakresie podjętej problematyki oraz dowiodła, że posiadła 

umiejętność prowadzenia pracy badawczej. Tym samym rozprawa może stanowić 

podstawę do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Wnoszę zatem o jej 

dopuszczenie do publicznej obrony. 

 


