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Uwagi wstępne 

 

Podstawą formalną do napisania recenzji są: 

1) Pismo Przewodniczącego Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Prof. dr hab. Grzegorza Kończaka z 

prośbą o zrecenzowanie pracy doktorskiej mgr Wioletty Świebody pt. Użyteczność in-

formacji w sprawozdawczości publicznych podmiotów leczniczych.  

2) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm.). 

Przewód doktorski jest przeprowadzany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie 

finanse. 

 

 

Ogólna bibliograficzna charakterystyka pracy 

 

Praca składa się z czterech rozdziałów, wstępu i zakończenia oraz bibliografii i stosownych 

spisów (rysunków, tabel, wykresów). Objętość pracy obejmuje 276 stron (z załącznikami). 

Rozważania naukowe i wyniki badań zostały ujęte w 40 tabelach oraz zilustrowane na 29 

rysunkach i 5 wykresach. Dołączono 3 załączniki, dotyczące bazy danych dwóch macierzy 

zawierające odpowiednio elementy aktywów i pasywów, przychodów i kosztów oraz  formu-

larz ankietowy. Zestawienie bibliograficzne obejmuje łącznie 329 pozycji, w szczególności 

232 pozycje zaklasyfikowane do bibliografii (w tym 44 pozycje anglojęzyczne, co stanowi 

19% powołań bibliografii), 51 aktów prawnych i 46 pozycji netografii. 
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Ocena problemu badawczego, celu oraz sformułowanych tez i hipotez badawczych 

 

Naukowe zainteresowania Autorki rozprawy dotyczą sprawozdawczości w publicznych pod-

miotach leczniczych. Specyfika branży podmiotów leczniczych oraz wymagania prawa bilan-

sowego pozwalają przypuszczać, że na sprawozdawczość tych podmiotów składają się różne 

sprawozdania/raporty, co skłania do głębszej analizy zasadności ich sporządzania i jakości 

ujawnianych informacji, w szczególności ich użyteczności dla interesariuszy.  

Mgr Wioletta Świeboda dostrzegła w tym obszarze lukę badawczą, dotyczącą zasadności 

i racjonalności tworzonych i przekazywanych na różnych szczeblach informacji sprawozdaw-

czych o jednostkach ochrony zdrowia. Jest to ważny i aktualny problem badawczy, zarówno z 

punktu widzenia sprawozdawczości, jak i rachunkowości jako systemu informacyjnego. Pro-

blem użyteczności informacji sprawozdawczych dotyczy nie tylko sprawozdawczości finan-

sowej, ale również niefinansowej. Ujawnianie informacji w kilku, różnorodnych sprawozda-

niach (zawierających informacje finansowe i/lub niefinansowe) coraz częściej przyczynia się 

do chaosu informacyjnego i nadmiaru informacji, powtarzalności informacji i utraty najważ-

niejszych jej cech, do których należy zaliczyć m.in. użyteczność dla interesariuszy. Dlatego 

wybór tematu rozprawy należy uznać za trafny i ważny, dotyczący istotnego i jeszcze niedo-

statecznie poznanego obszaru badawczego, o czym świadczy ciągła ewolucja sprawozdaw-

czości uznawanej obecnie za najaktywniejszą część rachunkowości.  

Celem głównym rozprawy doktorskiej jest zbadanie i ocena obiegu informacji sprawoz-

dawczych tworzonych przez publiczne jednostki ochrony zdrowia w Polsce dla organów za-

rządczych i nadzorujących z punktu widzenia ich użyteczności i racjonalności tworzenia.  

Mgr Wioletta Świeboda wyróżniła także cele szczegółowe, w szczególności 2 cele przy-

pisane do części teoriopoznawczej i 4 cele do części empirycznej.  

Cele szczegółowe dotyczące części teoriopoznawczej brzmią następująco: 

1. „Charakterystyka jednostek ochrony zdrowia jako podmiotów sprawozdawczych. 

2. Przegląd i systematyka sprawozdań sporządzanych obligatoryjnie przez publiczne 

jednostki ochrony zdrowia”. 

Cele szczegółowe dotyczące części empirycznej sprecyzowano następująco:  

3. „Zbadanie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych publicznych podmio-

tów leczniczych, sporządzanych na potrzeby różnych odbiorców pod kątem ich powie-

lania. 

4. Ocena użyteczności informacji prezentowanych w sprawozdaniach sporządzanych 

przez publiczne jednostki ochrony zdrowia w świetle wyników badań. 

5. Ocena zależności pomiędzy obligatoryjnie sporządzanymi sprawozdaniami przez pu-

bliczne jednostki ochrony zdrowia a użytecznością informacji w nich zawartych dla 

odbiorców tych sprawozdań. 

6. Opracowanie propozycji modyfikacji modelu sprawozdawczego dla publicznych jed-

nostek ochrony zdrowia”. 

W odniesieniu do problemu badawczego została sformułowana hipoteza główna pracy, 

która brzmi: „istnieje potrzeba modyfikacji obowiązującego zakresu informacyjnego spra-

wozdawczości oraz zmian w sposobie raportowania danych finansowych i niefinansowych w 

publicznych jednostkach ochrony zdrowia w Polsce z punktu widzenia użyteczności raporto-

wanych informacji dla ich odbiorców i racjonalności obiegu tych informacji pomiędzy jed-

nostkami zarządzającymi i nadzorującymi różnych szczebli publicznego sektora ochrony 

zdrowia w Polsce”. W mojej opinii jest to bardziej stwierdzenie (teza główna) niż przypusz-

czenie (hipoteza główna). 

W celu weryfikacji hipotezy głównej badaniom zostały poddane także następujące tezy i 

hipotezy szczegółowe sformułowane w podziale na dotyczące części teoriopoznawczej i em-

pirycznej. 
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Tezy szczegółowe części teoriopoznawczej: 

1. „Jednostki ochrony zdrowia są specyficznymi podmiotami sprawozdawczymi wyma-

gającymi szczególnych rozwiązań w zakresie sprawozdawczości. 

2. Zasadność prezentacji informacji sprawozdawczej publicznych jednostek ochrony 

zdrowia jest uzależniona od jej użyteczności dla odbiorców wszystkich szczebli w 

sektorze ochrony zdrowia. 

3. Organy zarządzające i nadzorujące w sektorze ochrony zdrowia, jako odbiorcy infor-

macji sprawozdawczej, wykazują zróżnicowaną organizację procesu agregacji danych 

o sytuacji finansowej i majątkowej publicznych jednostek ochrony zdrowia pod 

względem stopnia ich szczegółowości i zakresu informacji”. 

Hipotezy szczegółowe części empirycznej: 

1. „Organy założycielskie wyrażają zróżnicowaną ocenę otrzymywanych raportów spra-

wozdawczych od podlegających im samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej w Polsce. 

2. Istnieje znaczące powielanie tych samych informacji finansowych podlegających ra-

portowaniu do odbiorców zarządzających i nadzorujących publiczne jednostki ochro-

ny zdrowia w Polsce. 

3. Informacje sprawozdawcze sporządzane przez publiczne jednostki ochrony zdrowia 

nie są w pełni użyteczne dla ich odbiorców. 

4. Istnieje związek pomiędzy użytecznością elementów sprawozdań o charakterze finan-

sowym, podlegających raportowaniu a innymi cechami jakościowymi sprawozdań”. 

Główny cel badawczy i cele szczegółowe (części teoriopoznawczej i empirycznej) roz-

prawy zostały sformułowane jednoznacznie. Hipoteza główna oraz tezy i hipotezy szczegó-

łowe są kompatybilne z wyznaczonymi celami badawczymi, są logiczne i sformułowane w 

sposób nie budzący zastrzeżeń.  

Z punktu widzenia prowadzonych dywagacji naukowych wyróżnienie/rozróżnienie tez i 

hipotez jest szczególnie istotne zarówno dla części teoretycznej, jak i empirycznej rozprawy. 

Właściwsze jest formułowanie tez dla badań teoretycznych, a hipotez dla badań empirycz-

nych. Mgr Wioletta Świeboda w sposób solidny i bardzo uporządkowany sformułowała cele, 

tezy i hipotezy (z wyjątkiem hipotezy głównej, która powinna być tezą główną) oraz wzajem-

ne relacje między nimi z perspektywy teorii i praktyki badanego zagadnienia.  

Treść rozważań zawartych w rozprawie została konsekwentnie podporządkowana reali-

zacji głównego celu badawczego i celów szczegółowych, weryfikacji hipotezy głównej i hi-

potez szczegółowych oraz udowodnieniu tez. 

 

 

Ocena wykorzystanych metod badawczych 

 

Weryfikacji tez i hipotez dokonano przy wykorzystaniu właściwych i dobrze dobranych me-

tod badawczych. W części teoretycznej pracy Autorka wykorzystała metodę indukcji, syntezy 

i dedukcji oraz metodę deskryptywną opartą na analizie krytyczno-porównawczej. W części 

empirycznej pracy przeprowadzone badania zostały podzielone na dwie części. W pierwszej 

części skonstruowano macierz podobieństwa dla wybranych raportów i sprawozdań o charak-

terze finansowym i niefinansowym. Do jej utworzenia i oceny wyników Autorka wykorzysta-

ła metodę analizy, syntezy, obserwacji i dedukcji. Druga część badań empirycznych została 

oparta na badaniach ankietowych z wykorzystaniem kwestionariusza, który został udostęp-

niony respondentom w formie elektronicznej. Do analizy tej części badań zostały wykorzy-

stane metody statystyczne: testy U Manna-Whitney`a i H Kruskala-Wallisa, jednoczynnikowa 

analiza wariancji dla rang Friedmana, współczynnik korelacji rang Spearmana oraz metoda 

indukcji. Metodyka badania została dopasowana do typów zmiennych, które zostały zamiesz-
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czone w kwestionariuszu ankiety. Sformułowane wnioski dotyczyły poszczególnych grup 

podmiotów biorących udział w badaniu. Na tym etapie wykorzystano analizę statystyczną i 

metodę indukcji. W części empirycznej do analizy danych wykorzystano statystyczne opro-

gramowanie komputerowe Excel 2007 i Statistica 13.3.  

Wśród metod badawczych zastosowanych w części empirycznej Autorka błędnie wskaza-

ła badania ankietowe (s. 13 i s. 149). Ankieta stanowi narzędzie badawcze (instrument pomia-

ru), a badania ankietowe powinny być raczej utożsamiane z techniką badawczą. Rys. 25 nie 

przedstawia w sposób precyzyjny metod badawczych, zarówno badania ankietowe, jak i ma-

cierz podobieństw należy traktować jako instrumentarium badań naukowych. 

Autorka rozprawy wykazała się umiejętnością zarówno doboru metod, jak i ich zastoso-

wania, co pozwoliło ostatecznie na sformułowanie precyzyjnych wniosków końcowych i 

rozwiązanie problemu badawczego, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym.  

 

 

Ocena merytoryczna rozprawy  

 

Recenzowana dysertacja składa się z czterech rozdziałów, wstępu i zakończenia. Układ pracy 

jest poprawny i logiczny. W pracy wyróżniono dwa wymiary: teoretyczny i empiryczny. 

Część teoretyczna pracy jest zawarta w rozdziałach 1 i 2, natomiast część empiryczna to roz-

działy 3 i 4. Część empiryczna ma również charakter utylitarny.  

Rozprawa została przygotowana w oparciu o dobrze dobraną polską i zagraniczną biblio-

grafię z analizowanego obszaru oraz obowiązujące akty prawne. Z punktu widzenia specyfiki 

podmiotu badań szczególnie ważna jest analiza aktualnych aktów prawnych i ich wpływ na 

wykorzystywanie informacji sprawozdawczych, a wnikliwa analiza i ocena przedmiotu badań 

może stanowić wskazówkę/propozycję  do zmian w sferze regulacji krajowych.  

Analiza literatury przedmiotu dotycząca sprawozdawczości jednostek ochrony zdrowia w 

Polsce oraz analiza aktualnie obowiązujących aktów prawnych w tym zakresie wskazuje, 

zdaniem Autorki rozprawy, na brak spójnego opracowania, które dotyczyłoby informacji 

sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki ochrony zdrowia różnym użytkownikom 

oraz obiegu tych informacji i ich użyteczności.   

Na podstawie analizy literatury polskojęzycznej i anglojęzycznej mgr Wioletta Świeboda 

udowodniła, że potrzeby zmian w sposobie raportowania danych finansowych sektora pu-

blicznego zostały zaobserwowane nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach (np. Gha-

nie, Hiszpanii, Australii, Danii).  

Pozytywnie oceniam, że Autorka odniosła się do teorii rachunkowości, w szczególności 

do teorii interesariuszy, która wpisuje się w trend rosnących oczekiwań informacyjnych inte-

resariuszy, na bazie której można rozważać badany problem, czyli użyteczność informacji 

sprawozdawczej publicznych jednostek ochrony zdrowia w Polsce. Ponadto Autorka powoła-

ła się na jedną z najważniejszych funkcji w rachunkowości – funkcję informacyjną, która jest 

skorelowana z analizą informacji sprawozdawczej.  

Autorka określiła w sposób precyzyjny przedmiot i podmiot badań. Przedmiotem badań 

są sprawozdania finansowe i niefinansowe sporządzane przez publiczne jednostki ochrony 

zdrowia w Polsce kierowane do organów zarządzających, nadzorujących i/lub administrują-

cych różnych szczebli sektora ochrony zdrowia. W badaniach uwzględniono pierwotne in-

formacje finansowe tworzone bezpośrednio przez szpitale oraz wtórne informacje przekazy-

wane do kolejnych odbiorców zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi sprawozdawczości 

sektora finansów publicznych. Analizie został poddany obieg informacji raportowanych przez 

jednostki ochrony zdrowia oraz ich użyteczność dla organów nadzorujących, zarządzających 

i/lub administrujących na poziomie niższego i najwyższego szczebla w Polsce. W zależności 
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od zajmowanego miejsca w hierarchii odbiorców właściwe podmioty mogą na podstawie po-

zyskanych informacji sprawozdawczych podejmować decyzje. 

Podmiotem badań są publiczne jednostki ochrony zdrowia oraz wybrane organy założy-

cielskie, którymi są: minister lub centralny organ administracji rządowej, wojewoda, jednost-

ka samorządu terytorialnego, państwowa uczelnia medyczna lub prowadzącą działalność dy-

daktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jako podmioty sprawozdawcze oraz 

organy zarządzające, nadzorujące i/lub administrujące w odniesieniu do wszystkich pozio-

mów odbiorców informacji występujących w sektorze ochrony zdrowia. 

Jak słusznie zauważa mgr Wioletta Świeboda są pewne wątpliwości, co do użyteczności 

ujawnianych informacji, które mogą pojawić się w przypadku tworzenia pozostałych spra-

wozdań (nie zaliczanych do sprawozdania finansowego sporządzanego zgodnie z przepisami 

prawa bilansowego) w przypadku publicznych podmiotów leczniczych. Wątpliwości mogą 

dotyczyć użyteczności informacji, ich powtarzalności oraz prawidłowości i racjonalności 

obiegu informacji. Autorka w sposób poprawny merytorycznie i logiczny przeprowadziła 

wywód uzasadniający wybór przedmiotu badania.  

W pierwszym rozdziale pracy (s. 15-85) został scharakteryzowany system opieki zdro-

wotnej i rodzaje podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Polsce oraz omówione 

zostały wybrane prawne aspekty ich funkcjonowania na podstawie wnikliwej analizy literatu-

ry i aktów prawnych. Kolejnym opisanym elementem jest powiązanie powyższych aspektów 

z pojęciami użyteczności i racjonalności tworzonych informacji sprawozdawczych oraz anali-

za zbiorów tych informacji, generowanych przez podmioty lecznicze. Prawidłowo określono 

cel rachunkowości publicznych podmiotów leczniczych i zakres sprawozdawczości tych 

podmiotów. Autorka, powołując się na teorię użyteczności i użyteczność sprawozdań finan-

sowych, zwraca uwagę na następującą relację w obszarze rachunkowości: informacje wynika-

jące ze sprawozdawczości podmiotów leczniczych muszą być użyteczne dla odbiorców, aby 

podejmowane przez nich decyzje były racjonalne. Z kolei wątek racjonalności jest kontynuo-

wany w kontekście zachowań ludzkich (ekonomii behawioralnej). Rozdział pierwszy stanowi 

podstawę do kontynuowania badań naukowych w dalszych częściach pracy.  

Rozdział drugi pracy (s. 85-123) przedstawia charakterystykę informacji wynikających ze 

sprawozdawczości publicznych podmiotów leczniczych. W ramach tego rozdziału omówiona 

została istota raportowania finansowego (m.in. w świetle polityki rachunkowości), cechy in-

formacji sprawozdawczych publicznych podmiotów leczniczych, zakres raportowanych in-

formacji finansowych i niefinansowych oraz charakterystyka tworzenia informacji sprawoz-

dawczych w publicznych podmiotach leczniczych. Analiza została dokonana w oparciu o 

literaturę przedmiotu, akty prawne oraz autorską ocenę informacji sprawozdawczej. 

W rozdziale drugim zwrócono uwagę na wielość odbiorców sprawozdań finansowych w 

podmiotach leczniczych. W rozdziale wybrzmiewa stwierdzenie, że obszar raportowania dzia-

łalności publicznych podmiotów leczniczych w Polsce jest złożony, szczegółowy i rozproszo-

ny oraz powtarzający się (s. 113). Zaś nadmiar informacji może powodować problem z jako-

ścią i zakłóceniami w podejmowaniu decyzji (s. 117). Za zasadne należy uznać zadane przez 

Autorkę pytania w kontekście tworzenia użytecznej informacji (s. 121), które odnoszą się 

m.in. do prawidłowo dobranego zakresu informacji skierowanego do właściwego odbiorcy.  

Rozdział trzeci pracy w całości (s. 124-190) wpisuje się w część empiryczną pracy, doty-

czy oceny informacji pozyskiwanych od szpitali publicznych dla celów sprawozdawczych i 

statystycznych. Przed rozpoczęciem analizy użyteczności wybranych sprawozdań mgr Wio-

letta Świeboda dokonała wprowadzenia do badania empirycznego, opisała badanie przepływu 

i wymiany informacji sprawozdawczej pomiędzy odbiorcami i metodykę badań. 

Analizę użyteczności wybranych sprawozdań w jednostkach ochrony zdrowia przepro-

wadzono na przykładzie SPZOZ, a każde z wytypowanych do badania sprawozdań zostało 

dokładnie scharakteryzowane (s. 137-147). Autorka w sposób satysfakcjonujący wyjaśniła 
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wybór SPZOZ jako podmiotu leczniczego uznanego za najbardziej interesujący do badania 

sprawozdawczości w ochronie zdrowia. Badania przeprowadzono dwuetapowo, a każdy etap 

badań jest zakończony wnioskami. Po pierwsze, opracowano autorskie macierze podobień-

stwa, zawierające pozycje odnoszące się do bilansu oraz rachunku zysków i strat w celu po-

równania ich powtarzalności w wybranych raportach SPZOZ. Po drugie, opracowano kwe-

stionariusze ankietowe i przeprowadzono badania ankietowe wśród 122 organów założyciel-

skich SPZOZ z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych.  

Wybór grup respondentów wytypowanych do badania jest uzasadniony, ponieważ wyni-

ka z regulacji prawnych w obszarze pełnionych przez nie funkcji i zadań wobec podmiotów 

leczniczych jako organów założycielskich, kontrolujących, nadzorujących oraz administrują-

cych. W mojej opinii, ciekawym rozwiązaniem jest pogrupowanie pytań ankietowych według 

autorskiej listy wskaźników odnoszących się do użyteczności, czytelności, przejrzystości, 

szczegółowości, porównywalności, częstotliwości, powielenia informacji (s. 154).  

Połączenie uzyskanych informacji z badania za pomocą macierzy podobieństwa i badań 

ankietowych pozwoliło na uzyskanie wyników dotyczących oceny użyteczności informacji 

sprawozdawczej w publicznych podmiotach leczniczych, które stały się podstawą do sformu-

łowania wniosków i zaproponowania propozycji modyfikacji obowiązującego modelu spra-

wozdawczego dla jednostek ochrony zdrowia w Polsce w rozdziale czwartym pracy. 

Mgr Wioletta Świeboda przeprowadziła: badania dotyczące zakresu informacji zawartych 

w analizowanych sprawozdaniach/raportach i określiła ich odbiorców, analizę (syntetyczną i 

analityczną) za pomocą macierzy podobieństw występowania powtórzeń informacji o przy-

chodach i kosztach oraz aktywach i pasywach w wybranych sprawozdaniach/raportach oraz 

badania ankietowe. Natomiast celem badań ankietowych była analiza i ocena obiegu informa-

cji sprawozdawczych tworzonych przez publiczne jednostki ochrony zdrowia w Polsce dla 

organów zarządzających i nadzorujących z punktu widzenia ich użyteczności i racjonalności. 

Badanie obejmowało ocenę raportów z perspektywy organów założycielskich, które polegało 

na poszukiwaniu zależności pomiędzy użytecznością elementów sprawozdań o charakterze 

finansowym a innymi cechami jakościowymi sprawozdań (m.in. czytelnością).  

Niektóre wyniki z przeprowadzonego badania mogą zaskakiwać, na co zwróciła uwagę 

Autorka (s. 176), np. Urzędy Miasta oceniają raporty jako bardziej porównywalne niż Urzędy 

Gminy. Taka sytuacja może najprawdopodobniej wynikać z różnego poziomu kapitału ludz-

kiego w analizowanych jednostkach, który wpłynął na udzielone odpowiedzi. Poszerzenie 

badań o zasoby ludzkie (i ich zachowania), które uczestniczyły w badaniu ankietowym po-

zwoliłoby zgłębić ten wątek i odpowiedzieć na pytanie dlaczego 30-40% ankietowanych 

udzieliło odpowiedzi „nie mam zdania” (s. 186), czy wynikało to z braku wiedzy czy po-

wierzchownego podejścia do ankiety.  

Kolejnym etapem badań była analiza poszczególnych raportów sprawozdawczych ze 

względu na ich poziom użyteczności i czytelności. Za dopełniające badanie, Autorka uznała, 

ocenę różnic między raportami w ocenie ich poziomów użyteczności i czytelności. Kontynua-

cja badań obejmowała analizę korelacji powtarzalności informacji w raportach z innymi ich 

ocenami. Na podstawie badania Autorka ustaliła, że istnieje dodatnia i umiarkowana korelacja 

pomiędzy użytecznością a czytelnością sprawozdań oraz że wzrost poziomu częstotliwości, 

przejrzystości, porównywalności i czytelności wiąże się ze wzrostem poziomu użyteczności 

raportów.  

Ostatnim etapem badań była analiza częstotliwości odpowiedzi na pytania ankietowe do-

tyczące potrzeby modyfikacji obowiązującego zakresu informacyjnego i zmian w sposobie 

raportowania oraz częstotliwość raportowania. Zdaniem Autorki, w tej części badania wyniki 

też są zastanawiające, ponieważ pond 50% badanych podmiotów wybrało odpowiedzi „zde-

cydowanie nie” i „raczej nie” w odniesieniu do wprowadzania zmian w systemie raportowa-

nia, a uzyskane wyniki badania potwierdzają, że „część informacji sprawozdawczych nie jest 
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w pełni użyteczna dla ich odbiorców, ponieważ uzyskane lub gromadzone i/lub przetwarzane 

dane lub informacje nie są w pełni wykorzystywane z racji możliwości decyzyjnych wobec 

podmiotów leczniczych w raportowanych obszarach”.  

Na uznanie zasługuje odniesienie się Autorki w części empirycznej bezpośrednio do 

sformułowanych celów i postawionych hipotez, co pozwala odbiorcy na analizowanie prowa-

dzonych badań w kontekście ich zasadności i prawidłowości (s. 128).  

W mojej ocenie, rozdział trzeci należy uznać za najistotniejszy dla całej pracy, szczegól-

nie dla realizacji głównego celu pracy. Jego opracowanie jest logiczne i poprawne. Zastoso-

wanie wszechstronnych metod i narzędzi badawczych pozwala wnioskować, że przeprowa-

dzone badanie ma charakter kompleksowy względem analizowanego zagadnienia. Dwueta-

powość badań jest uzasadniona i godna pochwały, ponieważ Autorka z jednej strony na pod-

stawie dostępnej bibliografii i obowiązujących przepisów oraz własnych badań przeanalizo-

wała i potwierdziła występowanie powtórzeń w ujawnianych informacjach w analizowanych 

raportach (ponad 75% powtórzeń jest związanych z kosztami i przychodami i ok. 52% powtó-

rzeń dotyczy informacji o aktywach i pasywach), co wpływa na ich użyteczność. Zaś z dru-

giej strony pozyskała opinię ze środowiska (od ankietowanych podmiotów), jak one postrze-

gają użyteczność ujawnianej informacji. 

Rozdział czwarty (s. 191-212) oprócz wspomnianej propozycji modyfikacji modelu 

sprawozdawczego zawiera także krytyczne podejście do obszaru użyteczności informacji 

sprawozdawczej oraz konkretne rozwiązania do zastosowania w obszarze raportowanych da-

nych finansowych i niefinansowych. Autorka zaproponowała propozycje zmian w świetle 

analizy kosztów i przychodów oraz aktywów i pasywów (tytuł pkt 4.1). W mojej ocenie tytuł 

nie jest adekwatny do zawartych treści w tym punkcie, ponieważ propozycje zmian dotyczą 

tylko kosztów i przychodów.  

Wśród wyróżnionych problemów w obszarze kosztów i przychodów wskazano m.in. nie-

spójność przepisów prawnych dotyczących kosztów w układzie rodzajowym, brak regulacji w 

kwestii dodatkowych wynagrodzeń „covidowych”, niedoskonałość standardu rachunku kosz-

tów, brak uregulowań w zakresie tworzenia planów finansowych z uwzględnieniem standary-

zacji rachunku kosztów, brak porównywalności kosztów rodzajowych z przychodami z NFZ 

lub MZ. Autorka proponuje m.in. prezentację wartości pokrycia kosztów rodzajowych przy-

chodami z określonych źródeł, standaryzację prezentacji przychodów i kosztów w publicz-

nych podmiotach leczniczych. Autorskie propozycje są istotne i trafne, jednak mają raczej 

charakter fragmentaryczny (dotyczą przede wszystkim rachunku zysków i strat, do bilansu 

odnoszą się w stopniu zminimalizowanym) niż kompleksowy, ale rozumiem, że ten obszar 

może stanowić punkt wyjścia do dalszych rozważań i badań naukowych w przyszłości.  

Pozytywnie oceniam również autorskie propozycje zmian dotyczące analizy finansowej, 

którą reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 12 kwietnia 2017 r. Propozycje doty-

czą wprowadzenia: 1) wskaźnika płynności gotówkowej (natychmiastowej), który informuje 

o zagrożeniu zdolności płatniczej podmiotu, 2) wskaźnika służącego do monitorowania udzia-

łu kosztów osobowych w całości kosztów operacyjnych, 3) wskaźnika oceniającego poziom 

kosztów w stosunku do osiąganych przychodów, 4) monitorowania nadwykonań.  

W zakończeniu pracy (s. 212-223), na podstawie wyników badań, Autorka odniosła się w 

sposób wyczerpujący do określonych celów, tez i hipotez oraz sformułowała wnioski końco-

we dotyczące wypełnienia luki badawczej. Pozytywnie oceniam rekomendację Autorki, aby 

informacje sprawozdawcze przekazywane były w jednym systemie informatycznym, dostęp-

nym dla wszystkich odbiorców. Uważam, że cele badawcze zostały zrealizowane, hipotezy 

pozytywnie zweryfikowane a tezy udowodnione. 

Za cenny wkład Autorki rozprawy w badania nad rozwojem sprawozdawczości publicz-

nych podmiotów leczniczych należy uznać zdiagnozowanie i uświadomienie opinii o wielości 

powtarzanych informacji ujawnianych w różnych sprawozdaniach/raportach oraz propozycję 
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modyfikacji modelu sprawozdawczego w obszarze raportowanych informacji przez publiczne 

jednostki ochrony zdrowia z punktu widzenia potrzeb informacyjnych odbiorców tych infor-

macji. Potrzebne wydaje się również zracjonalizowanie obiegu informacji pierwotnych i 

wtórnych na różnych poziomach sektora ochrony zdrowia. 

Atutem recenzowanej pracy jest to, że w każdym rozdziale pracy mgr Wioletta Świeboda 

sumiennie odnosi się do postawionych celów, tez i hipotez, co pozwala na bieżąco śledzić, na 

jakim etapy realizacji znajduje się rozwiązanie problemu badawczego.   

Do głównych walorów naukowych pracy doktorskiej, stanowiących indywidualny wkład 

Autorki do rozwoju sprawozdawczości publicznych podmiotów leczniczych, należy zaliczyć: 

1) wnikliwą analizę i oceny badanego zagadnienia oraz dedukcję zarówno w części teo-

riopoznawczej, jak i empirycznej pracy, 

2) merytoryczne zaprezentowanie i uporządkowanie kwestii związanych z jednostkami 

prowadzącymi działalność leczniczą i sprawozdawczością publicznych podmiotów 

leczniczych, 

3) przeprowadzone wszechstronne badania empiryczne (przy użyciu różnych metod i na-

rzędzi badawczych) i sformułowane na ich podstawie poprawne wnioski, 

4) opracowanie autorskich macierzy podobieństwa, dzięki którym możliwe jest przeana-

lizowanie powtarzalności informacji w sprawozdawczości podmiotów leczniczych w 

Polsce, 

5) propozycję modyfikacji modelu sprawozdawczego dla jednostek ochrony zdrowia, 

6) uzupełnienie luki badawczej, gdyż rozważania zawarte w pracy stanowią istotny ele-

ment uzupełniający dotychczasowe badania w zakresie użyteczności informacji spra-

wozdawczej.    

Przeprowadzona analiza i ocena użyteczności informacji w sprawozdawczości publicz-

nych podmiotów leczniczych przez Autorkę pracy nasuwa kilka pytań:  

1. Jak brzmi definicja użyteczności informacji w sprawozdawczości w gospodarce opar-

tej na wiedzy i czy można ją uznać za uniwersalną dla każdego rodzaju podmiotu? 

2. Czy specyfika jednostek prowadzących działalność leczniczą pozwoli na opracowanie 

i wdrożenie standardu sprawozdawczości dla publicznych podmiotów leczniczych? 

3. Jak Doktorantka ocenia standard rachunku kosztów dla publicznych podmiotów lecz-

niczych z perspektywy sporządzanych przez nich sprawozdań?  

4. Czy nie nastąpiło naruszenie wiarygodności wyników ankiety, jeśli osoby udzielające 

odpowiedzi nie miały wystarczających kompetencji zawodowych?  

5. Dlaczego najliczniejszą grupą respondentów są Urzędy Gminy (ok. 48% badanych), a 

najmniej liczną są Urzędy Miasta (8,20%) i Urzędy Marszałkowskie (4,92%)? 

6. Co wpływa na to, że odpowiedzi badanych podmiotów w kwestii modyfikacji spra-

wozdawczości publicznych podmiotów leczniczych w Polsce są zachowawcze, dla-

czego podmioty raczej nie deklarują potrzeby wprowadzenia zmian? 

 

 

Ocena formalna rozprawy 

 

Rozprawa pod względem formalnym i edytorskim jest opracowana poprawnie i z należytą 

starannością. Praca jest napisana bardzo dobrą polszczyzną. W treści pracy można zauważyć 

kilka niedociągnięć stylistycznych i interpunkcyjnych oraz edytorskich (np. Załącznik 3 For-

mularz ankietowy powinien być umieszczony na kolejnej stronie pracy), które nie wpływają 

na jakość i ocenę przedłożonej pracy. Sporządzone tabele i rysunki, szczególnie w rozdziale 

trzecim pracy są wykonane bardzo starannie i estetycznie, dzięki czemu są czytelne i zrozu-

miałe.  
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Pomimo przyjętej konwencji w układzie pracy, jednym z mankamentów natury formalnej 

jest brak wyodrębnionych nagłówków z napisem, np. „Rozdział”, „Zakończenie” w treści 

pracy na oddzielnych stronach, co przyczynia się do mniejszej przejrzystości pracy i pewnych 

trudności w wyszukiwaniu poszczególnych jej części.  

Uwzględniając również bibliograficzną charakterystykę pracy, zamieszczoną na początku 

recenzji, stwierdzam że praca spełnia wymogi formalne stawiane rozprawom doktorskim.  

 

 

Konkluzja  

 

Przedłożona do zaopiniowania praca doktorska jest bardzo dobrze przemyślanym i wykona-

nym opracowaniem naukowym, świadczącym o dojrzałości naukowej Autorki. Podejmuje 

aktualny i ważny problem badawczy, który wpisuje się w lukę badawczą w zakresie sprawoz-

dawczości i użyteczności ujawnianych informacji dla interesariuszy. 

Uważam, że praca mgr Wioletty Świebody pt. Użyteczność informacji w sprawozdawczo-

ści publicznych podmiotów leczniczych spełnia ustawowe wymogi stawiane rozprawom dok-

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

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65, poz. 595 z późn. zm., art. 13 ust. 1), a 

przede wszystkim spełnia wymóg rozwiązania problemu naukowego w trakcie samodzielnego 

prowadzenia pracy naukowej i może stanowić podstawę do nadania stopnia doktora w dzie-

dzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. W związku z tym, stawiam wniosek o 

dopuszczenie recenzowanej rozprawy doktorskiej do publicznej obrony.  

Proponuję wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Świebody pt. Użyteczność in-

formacji w sprawozdawczości publicznych podmiotów leczniczych indywidualną nagrodą Jego 

Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

 

 

 

 

 


