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1. Uwagi wstępne 

 

Przedmiotem niniejszej recenzji jest rozprawa doktorska pt. UŜyteczność informacji 

w sprawozdawczości publicznych podmiotów leczniczych przygotowana przez mgr 

Wiolettę Świebodę. Promotorką rozprawy jest dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE. 

Promotorką pomocniczą jest dr Aleksandra Szewieczek. Celem recenzji jest stwierdzenie, 

czy rozprawa doktorska spełnia wymogi określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.) oraz wskazanie, czy recenzowaną rozprawę 

doktorską naleŜy dopuścić do publicznej obrony w dziedzinie nauk ekonomicznych 

w dyscyplinie finanse. 

 

2. Ocena problematyki, tematu i celów pracy 

 

Problematyka badawcza pracy obejmuje uŜyteczność informacji zawartych w róŜnego 

rodzaju raportach finansowych i niefinansowych sporządzanych przez publiczne 

podmioty lecznicze dla róŜnych odbiorców. Autorka dostrzega lukę badawczą dotyczącą 

zasadności i racjonalności tworzonych i przekazywanych na róŜnych szczeblach 
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informacji sprawozdawczych o jednostkach ochrony zdrowia. Wskazuje równieŜ na 

konieczność modyfikacji modelu sprawozdawczego w obszarze raportowanych 

informacji przez publiczne jednostki ochrony zdrowia z punktu widzenia potrzeb 

informacyjnych uŜytkowników tych informacji. Temat pracy jest nie tylko aktualny, ale 

teŜ istotny zarówno z punktu widzenia naukowego, jak i praktycznego.  

Autorka formułuje cel główny rozprawy doktorskiej następująco: „zbadanie i ocena 

obiegu informacji sprawozdawczych tworzonych przez publiczne jednostki ochrony 

zdrowia w Polsce dla organów zarządczych, a takŜe nadzorujących z punktu widzenia ich 

uŜyteczności i racjonalności tworzenia”. Nie mam zastrzeŜeń do istoty postawionego 

celu, niemniej mam kilka (drobnych) wątpliwości językowych.  

Po pierwsze, moim zdaniem, „zbadanie” jest raczej drogą czy środkiem do realizacji 

celu, niŜ celem samym w sobie. Rozumiem „ostroŜność” j ęzykową (spotykaną często 

w pracach doktorskich), jednak w mojej opinii uŜyte przez Autorkę słowo „zbadanie” 

trochę „umniejsza” faktyczne zamierzenia badawcze. Myślę, Ŝe lepiej (i odwaŜniej) 

byłoby wykorzystać takie terminy jak np. „identyfikacja” albo „określenie/ustalenie” 

stanu faktycznego. Takie terminy odwoływałyby się nie tylko do procesu poznawczego, 

lecz równieŜ jego efektów, i  precyzyjniej oddawałyby to, co chce osiągnąć Autorka.  

Po drugie, w treści celu głównego uŜyto sformułowania „obieg informacji”, co nie do 

końca jest dla mnie zrozumiałe. Autorka w dalszej części rozprawy nawiązuje wprawdzie 

do „obiegu”, niemniej wydaje mi się, Ŝe przedmiotem analizy w części empirycznej nie 

jest „obieg” (który rozumiem w kategoriach procesu przekazywania informacji, czyli kto, 

co, komu, kiedy i jak komunikuje), lecz racjonalność tworzenia i uŜyteczność informacji 

w raportach. W celu rozwiania moich wątpliwości chciałbym, by Doktorantka w trakcie 

publicznej obrony doktorskiej odpowiedziała na następujące pytanie: co Pani rozumie 

przez „obieg informacji”, o którym jest mowa w celu głównym rozprawy? 

Trzecia wątpliwość dotyczy określenia podmiotu badań. OtóŜ w tytule rozprawy są 

„publiczne podmioty lecznicze”, natomiast w celu głównym „publiczne jednostki ochrony 

zdrowia”. Z treści rozdziału pierwszego wnioskuję, Ŝe moŜna te pojęcia stosować 

zamiennie, myślę jednak, Ŝe lepiej byłoby stosować ten sam termin w tytule i celu, Ŝeby 

zapobiec tego typu wątpliwościom. W tytułach rozdziałów i treści pracy pojawiają się 

jeszcze „jednostki prowadzące działalność leczniczą” lub „szpitale publiczne”.  

Podsumowując ocenę celu głównego pracy pragnę mocno podkreślić, Ŝe niezaleŜnie 

od sposobu jego sformułowania, jest on poprawnie ujęty w sensie jego istoty – moje 

uwagi mają charakter wyłącznie językowy a nie merytoryczny. 
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Osiągnięcie celu głównego wymaga realizacji celów szczegółowych, których 

Doktorantka wymienia sześć, w tym dwa dotyczące części teoriopoznawczej oraz cztery 

dotyczące części empirycznej. Nie mam uwag merytorycznych czy językowych do treści 

celów szczegółowych. Są one zgodne z wyznaczonym celem głównym.  

Autorka rozprawy formułuje równieŜ hipotezę główną, cztery tezy dotyczące części 

teoriopoznawczej oraz cztery hipotezy dotyczące części empirycznej. Warto podkreślić, 

Ŝe Doktorantka w tym miejscu wykazała się swoistą „odwagą naukową”, gdyŜ kwestia tez 

i hipotez jest jednym z klasycznych „problemów” prac naukowych. Mam na myśli to, Ŝe 

zwykle badacze albo formułują tezy albo hipotezy, tymczasem w recenzowanej rozprawie 

występują jedne i drugie. Doktorantka wykazała się dobrym opanowaniem metodologii 

nauk przy formułowaniu tez i hipotez, co naleŜy wyraźnie docenić. Nie mam zastrzeŜeń 

dotyczących tej kwestii. 

 

3. Ocena logiki i struktury pracy 

 

Rozprawa składa się z czterech rozdziałów zasadniczych, wstępu i zakończenia oraz 

bibliografii, spisu rysunków, spisu tabel, spisu rysunków oraz załączników. Praca liczy 

276 stron, w tym 250 stron to część główna a 26 stron stanowią załączniki.  

We wstępie Doktorantka precyzyjnie określa lukę badawczą i cele rozprawy, a takŜe 

tezy (odnośnie części teoriopoznawczej) i hipotezy (odnośnie części empirycznej), 

przedmiot i podmiot badań, zakres czasowy, a takŜe źródła, metody i narzędzia badawcze.  

Przyjęty przez Autorkę cel rozprawy przesądził o jej strukturze, którą uznaję za 

spójną. Kolejność wywodu jest logiczna. Najpierw Autorka omawia podmiot rozprawy 

czyli jednostki prowadzące działalność leczniczą (rozdział I), po czym charakteryzuje  

zakres informacji w sprawozdaniach tych podmiotów (rozdział II). Następnie Autorka 

dokonuje oceny zbiorów informacji pozyskiwanych od szpitali publicznych  (rozdział III), 

by finalnie przedstawić autorskie propozycje modyfikacji modelu sprawozdawczego dla 

jednostek ochrony zdrowia w Polsce (rozdział IV). Szczegółową ocenę treści 

merytorycznej poszczególnych rozdziałów przedstawiam w punkcie 5. niniejszej recenzji. 

Oceniając strukturę i logikę pracy, warto dodać, Ŝe kaŜdy rozdział rozpoczyna się od 

krótkiego wstępu, zawierającego streszczenie zawartości merytorycznej rozdziału, oraz 

kończy się podsumowaniem rozwaŜań i badań przeprowadzonych w rozdziale. Usprawnia 

to percepcję treści pracy i ułatwia „nawigację” pomiędzy rozdziałami, co jest, moim 

zdaniem, szczególnie cenne w pracach naukowych.   



 4

4. Ocena źródeł i metod badawczych 

 

Autorka wykorzystała w pracy 329 źródeł bibliograficznych (ksiąŜki, artykuły, akty 

prawne i inne materiały), z czego około 80% stanowią źródła polskojęzyczne, a 20% 

źródła anglojęzyczne. Dobór literatury i innych źródeł uwaŜam za prawidłowy. W części 

empirycznej rozprawy wykorzystano dane pochodzące z przeprowadzonego przez 

Autorkę badania ankietowego, jak równieŜ raporty (róŜnego rodzaju) sporządzane przez 

podmioty lecznicze. 

Metody badawcze wykorzystane w pracy zostały przez Autorkę podzielone na dwie 

grupy, tj. metody zastosowane w części teoretycznej (analiza deskryptywna, indukcja, 

synteza, dedukcja) oraz metody zastosowane w części empirycznej (analiza treści, analiza 

statystyczna ankiet, w tym test U Manna-Whitney’a, test H Kruskala-Wallisa, 

jednoczynnikowa analiza wariancji Friedmana i współczynnik korelacji rangowej 

Spearmana). Dobór metod badawczych uznaję za prawidłowy. Ich wykorzystanie 

niewątpliwie przyczyniło się do osiągnięcia celów pracy, a takŜe udowodnienia 

postawionych tez i weryfikacji hipotez badawczych.   

 

5. Ocena merytorycznej treści pracy  

 

Rozdział pierwszy pt. Jednostki prowadzące działalność leczniczą jako podmioty 

sprawozdawcze ma charakter wprowadzający do tematyki pracy. Autorka opisuje system 

ochrony zdrowia w Polsce, przy czym nie jestem pewien, czy moŜna zamiennie uŜywać 

terminów „ochrona zdrowia” i „opieka zdrowotna”, jak miejscami czyni to Autorka. 

Następnie przedstawione są rodzaje podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz 

aspekty prawne ich funkcjonowania w Polsce. W kolejnym podrozdziale Doktorantka 

odnosi się do pojęcia uŜyteczności i racjonalności informacji. Przeprowadzone 

rozwaŜania w tym zakresie, poparte źródłami bibliograficznymi (w tym z ekonomii 

behawioralnej) oceniam pozytywnie. Cieszy teŜ fakt, Ŝe Autorka nie myli przydatności 

(relevance) z uŜytecznością (usefulness), co moŜna nierzadko zauwaŜyć w publikacjach 

naukowych z rachunkowości. Rozdział wieńczy analiza wstępna zbiorów informacji 

sprawozdawczej generowanych przed podmioty lecznicze.  

Rozdział drugi pt. Charakterystyka informacji wynikających ze sprawozdawczości 

publicznych podmiotów leczniczych jest poświęcony teoretycznej analizie danych 

finansowych i niefinansowych. Autorka ponownie nawiązuje do kwestii uŜyteczności 
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informacji – w kontekście sprawozdawczości finansowej, przy czym niezrozumiały jest 

dla mnie akapit drugi na s. 98, w którym Doktorantka pisze: „Podejmując rozwaŜania 

dotyczące uŜyteczności informacji sprawozdawczej, warto wskazać cechy, które powinna 

posiadać informacja, aby była uŜyteczna. P. Wójtowicz wskazuje, iŜ w literaturze 

przedmiotu odnaleźć moŜna nie cechę bądź cechy, ale koncepcję prawdziwego i wiernego 

obrazu (ang. true and fair view), lecz bez wskazania jej definicji. Definicję pojęcia 

informacji oraz jej cech jakościowych wyjaśnił M. Mazur jako termin „teorii informacji”, 

który istniał juŜ w literaturze naukowej, a wykorzystany został do nazwania teorii C.E. 

Shannona”. Przytoczony fragment wygląda jak zlepek zdań, w którym zagubiła się myśl 

przewodnia. Pierwsze zdanie sugeruje, Ŝe warto wskazać cechy jakościowe informacji 

uŜytecznej, ale... nie są one wskazane. Drugie zdanie zmienia perspektywę i nie chodzi 

juŜ o cechy jakościowe czy uŜyteczność, a definicję „ true and fair view”. Z kolei trzecie 

zdanie odnosi się do definicji pojęcia „informacja”, a dalej do terminu „teoria informacji”. 

Akapit ten jest trochę zaskakujący, zwaŜywszy na ogólnie bardzo klarowny i zrozumiały 

język i styl prowadzenia wywodu przez Doktorantkę w rozprawie. 

W dalszej części rozdziału Autorka omawia raportowanie informacji finansowych i 

niefinansowych w publicznych podmiotach leczniczych, wskazując przy tym precyzyjnie  

uŜytkowników tych informacji. W wyniku przeprowadzonych rozwaŜań Autorka 

potwierdza tezę, Ŝe organy zarządzające i nadzorujące w sektorze ochrony zdrowia jako 

odbiorcy informacji sprawozdawczej wykazują zróŜnicowaną organizację procesu 

agregacji danych o sytuacji finansowej publicznych jednostek ochrony zdrowia pod 

względem zakresu i szczegółowości informacji. W końcowej części rozdziału 

Doktorantka odwołuje się do pojęcia efektywności w odniesieniu do obiegu informacji, 

przy czym nie jest dla mnie jasne, czy chodzi o „efektywność komunikacji”, czy moŜe o 

„efektywność ekonomiczną pozyskiwania informacji. W związku z tym chciałbym, by 

Doktorantka w trakcie publicznej obrony pracy doktorskiej określiła, jak rozumie 

(definiuje) efektywność w odniesieniu do obiegu informacji sprawozdawczej.  

Rozdział trzeci pt. Ocena zbiorów informacji pozyskiwanych od szpitali publicznych 

dla celów sprawozdawczych i statystycznych jest wynikiem badań empirycznych 

Doktorantki i składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej Autorka opracowała 

macierze podobieństwa, zawierające dane finansowe, w celu porównania ich powielenia 

w obszarach podlegających raportowaniu, natomiast w drugiej – przedstawiła wyniki 

badania ankietowego z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych. Warto 

zauwaŜyć, Ŝe Doktorantka w przejrzysty, dokładny i wyczerpujący sposób opisała 
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podmiot i przedmiot badań a takŜe zastosowaną metodykę (w tym równieŜ wskazała jakie 

konkretnie narzędzia informatyczne wykorzystała do analizy danych), co oceniam bardzo 

pozytywnie. Przeprowadzone przez Autorkę badania empiryczne pozwoliły na 

niezaprzeczalne potwierdzenie hipotezy, Ŝe istnieje znaczące powielenie tych samych 

informacji finansowych podlegających raportowaniu do odbiorców zarządzających i 

nadzorujących publiczne jednostki ochrony zdrowia w Polsce. Ponadto, w wyniku 

badania ankietowego udało się potwierdzić, Ŝe organy załoŜycielskie wyraŜają 

zróŜnicowaną ocenę otrzymywanych raportów od podległych SPZOZ i Ŝe informacje 

zawarte w tych raportach nie są w pełni uŜyteczne dla odbiorców. W efekcie Doktorantka 

doszła do słusznej konkluzji (potwierdzającej główną hipotezę rozprawy), Ŝe potrzebna 

jest modyfikacja obowiązującego modelu raportowania w jednostkach ochrony zdrowia.  

Rozdział czwarty pt. Proponowane modyfikacje modelu sprawozdawczego dla 

jednostek ochrony zdrowia jest autorska odpowiedzią Doktorantki na uzyskane w toku 

badań empirycznych ustalenia co do uŜyteczności informacji w publicznych podmiotach 

leczniczych. Sugerowane zmiany nie wynikają tylko i wyłącznie z badań empirycznych 

przedstawionych w rozdziale trzecim, o czym zresztą wspomina sama Autorka, pisząc, Ŝe 

jej propozycję są równieŜ pochodną wieloletnich analiz i obserwacji (jak mniemam, 

wynikających z doświadczenia zawodowego w jednostkach ochrony zdrowia). O ile 

oceniam autorskie propozycje Doktorantki jako cenne i słuszne, zarówno na poziomie 

teorii, jak i praktyki sprawozdawczości, o tyle odczuwam pewien niedosyt związany 

z tym, Ŝe propozycje te odnoszą się zasadniczo tylko do sfery finansowej (przychody 

i koszty, aktywa i pasywa oraz wskaźniki finansowe). 

 

6. Ocena strony formalnej i językowej pracy 

 

Praca napisana jest starannie, choć zdarzają się, jak kaŜdemu autorowi, drobne 

potknięcia, np. „literówki” czy błędy składniowe, jednak nie wpływa to istotnie na odbiór 

pracy. RozwaŜania są (zazwyczaj) ujęte klarownym i zrozumiałym językiem, co ma 

znaczenie o tyle, Ŝe w przypadku ewentualnego wykorzystania pracy w praktyce znacznie 

ułatwi przekazanie treści osobom, które na co dzień nie obcują z literaturą naukową. 

Graficzna prezentacja nie budzi zastrzeŜeń, wszelkie ilustracje przygotowane są w sposób 

przejrzysty, czytelny oraz estetyczny. Przedstawione uwagi nie wpływają ani na odbiór 

pracy i zrozumienie istoty wywodu Doktorantki, a tym bardziej nie wpływają na ocenę 

wartości merytorycznej rozprawy. 
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7. Wniosek końcowy 

 

Pomimo drobnych uwag krytycznych, przedstawionych w recenzji, ogólnie oceniam 

bardzo pozytywnie rozprawę doktorską mgr Wioletty Świebody pt. UŜyteczność 

informacji w sprawozdawczości publicznych podmiotów leczniczych.. Recenzowana praca 

doktorska stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego w dyscyplinie finanse. 

Autorka podejmuje temat istotny z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia, a 

dzięki przeprowadzonym badaniom wypełnia: 

• lukę poznawczą (wieloaspektowa analiza i ocena uŜyteczności informacji 

generowanych w róŜnych raportach tworzonych w jednostkach ochrony zdrowia),  

• lukę teoretyczną (autorska propozycja zmian w zakresie zakresu i sposobu 

raportowania w jednostkach ochrony zdrowia w celu zwiększenia uŜyteczności 

informacji dla odbiorców), 

• lukę metodyczną (wykorzystanie macierzy podobieństw do analizy stopnia 

powielania informacji w raportach). 

Rekomenduję zatem dopuszczenie recenzowanej rozprawy do publicznej obrony 

w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Jednocześnie, zwaŜywszy na 

kompleksowość i innowacyjność spojrzenia na raportowanie przez podmioty lecznicze 

oraz uŜyteczność informacji zawartych w tych raportach, a takŜe z uwagi na aplikacyjny 

wymiar pracy (moŜliwość wykorzystania przez prawodawców dla poprawy efektywności 

obiegu informacji sprawozdawczych w systemie opieki zdrowotnej), wnioskuję o 

wyróŜnienie rozprawy stosowną nagrodą. 

 

                                                                                                     

 

 

 


