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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Olgi Grzybek 

pt. „WPŁYW POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE WARTOŚCI 

NIEMATERIALNYCH NA OCENĘ SYTUACJI FINANSOWEJ 

PRZEDSIĘBIORSTWA” 

 

 

 

1. Wprowadzenie 

 

Recenzja niniejsza została opracowana na prośbę skierowaną do mnie w piśmie z dnia 

6 maja 2022 roku przez Pana Prof. dra hab. Grzegorza Kończaka, przewodniczącego 

Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach, w którym znajduję informację o powołaniu mnie na recenzenta w przewodzie 

doktorskim mgr Olgi Grzybek. Promotorem rozprawy doktorskiej mgr Olgi Grzybek 

pt. ”Wpływ polityki rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych na ocenę sytuacji 

finansowej przedsiębiorstwa” jest Pani Prof. zw. dr hab. Halina Buk.  Funkcję promotora 

pomocniczego pełni Pani Prof. UE, dr hab. Ewa Wanda Maruszewska.  

Temat pracy został dobrze sformułowany, wyraźnie wskazuje na problem badawczy, 

którym jest potrzeba zbadania wpływu polityki rachunkowości, ale tylko w części opisującej 

wartości niematerialne w danej jednostce, na jej ocenę sytuacji finansowej. Uznając tytuł 

rozprawy za prawidłowo sformułowany recenzent chce jednak podkreślić, iż można mieć 

wrażenie pewnego zaskoczenia w trakcie zapoznawania się z częścią empiryczną pracy, 

w której Autorka uznała, poniekąd słusznie, że wyrazem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 

jest także jego wycena.  Niemniej jednak obrany tytuł pracy, mając na uwadze przyjęty 

sposób realizacji badań własnych, można także pośrednio rozważać w odniesieniu do wpływu 
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polityki rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych na wycenę akcji czy też poziom 

kapitalizacji spółek giełdowych, czyli podmiotów, których akcje są notowane na rynkach 

regulowanych. Owe dywagacje na temat jednoznacznej poprawności w utożsamianiu oceny 

sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z jego wyceną rynkową można uznać za rozstrzygnięte 

po zapoznaniu się ze stwierdzeniem Doktorantki zawartym na stronie 119, w którym 

znajdujemy informację, iż „Druga część badań empirycznych wykorzystuje nurt badań 

przydatności dla wyceny rynkowej (value – relevance) sprawdzający związek informacji 

księgowych z wyceną rynkową. Badania tego nurtu są szeroko wykorzystywane 

w rachunkowości do weryfikacji problemów związanych z konsekwencjami rachunkowości 

dla rynku kapitałowego”. Recenzent przyjmuje to stwierdzenie za wystarczające wyjaśnienie 

zastosowanego podejścia. Należy podkreślić, że bez tego wyjaśnienia tytuł pracy wytwarza 

u czytelnika oczekiwanie badania wpływu zapisów polityki rachunkowości (dotyczących 

wartości niematerialnych) w odniesieniu do kształtowania się poszczególnych wskaźników 

finansowych, którymi najczęściej dokonujemy oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 

Tego podejścia w pracy nie zastosowano, uznając niejako, że najbardziej ogólną ocenę, 

będącą wypadkową tych wszystkich wskaźników finansowych,  którymi oceniamy osobno 

płynność, rentowność, obrotowość itd., jest właśnie wycena rynkowa, co w przypadku spółek 

giełdowych jest dla recenzenta podejściem możliwym do zastosowania. Dlatego w tytule 

pracy być może powinno się znaleźć wprost odwołanie do oceny sytuacji finansowej spółek 

giełdowych. Należy jednak docenić bardzo dobre i dokładne objaśnienia, które Autorka 

poczyniła w treści pracy, co do zakresu podmiotowego i przedmiotu badań, dlatego temat 

pracy recenzent uznaje za dobrze sformułowany, a ujęty w nim problem badawczy należy 

uznać za ambitny.  

Praca składa się ze Wstępu, pięciu rozdziałów, z których trzy pierwsze mają charakter 

teoretyczny, a dwa ostanie przedstawiają wyniki badań empirycznych, przy czym w rozdziale 

czwartym zawarte są efekty badań jakościowych, a w rozdziale piątym Doktorantka 

prezentuje wyniki badań ilościowych. Ponadto w ramach struktury pracy znajdujemy 

Zakończenie, Bibliografię, spisy rysunków, tabel i wykresów oraz załącznik zawierający 

instrukcję analizy treści i kodowania indeksów ujawnień. Struktura pracy jest logiczna 

i w pełni zgodna z powszechnie przyjętymi sposobami konstrukcji, z jakimi spotykamy się 

dziś w rozprawach doktorskich.   
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Za cenne recenzent uznaje rozróżnienie polityki rachunkowości w ujęciu 

makroekonomicznym – w którym jest ona traktowana jako zbiór rozwiązań z zakresu 

rachunkowości wprowadzony regulacjami prawnymi na poziomie państwa (np. ustawa 

o rachunkowości w Polsce), albo grupy państw, jak to ma miejsce w odniesieniu do 

stosowania np. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR-y) i w ujęciu 

mikroekonomicznym – czyli odnoszącym się do polityki rachunkowości określanej dla 

każdego przedsiębiorstwa. Ten podział, wprowadzony przez Autorkę już we wstępie pracy 

jest podnoszony na każdym etapie rozważań zarówno teoretycznych, jak i praktycznych i ma 

wpływ na przebieg badań empirycznych.  

Sama tematyka wartości niematerialnych nabiera z biegiem lat i wraz z rozwojem 

gospodarki, coraz większego znaczenia zarówno w rachunkowości, która ewoluuje pod 

wpływem konieczności stosowania coraz to nowszych metod uznawania, ujawniania 

i ujmowania tychże wartości, a które to pozycje w bilansie także stale rosną.  

Dla rynków kapitałowych niezwykle istotną kwestią jest porównywalność danych  

w czasie, ale przede wszystkim porównywalność danych pomiędzy podmiotami 

publikującymi informacje ekonomiczne w sprawozdaniach finansowych. Odmienne podejścia 

w zakresie dopuszczalnych rozwiązań na płaszczyźnie polityki rachunkowości w ujęciu 

makroekonomicznym, przy także możliwych różnych rozwiązaniach wybranych w ramach 

polityki rachunkowości w ujęciu mikroekonomicznym, pokazują jak trudny problem 

badawczy podjęła Doktorantka. Autorka stwierdza, że owszem jest dziś wiele badań 

naukowych z obszaru wpływu doboru (konstrukcji) rozwiązań, jakie ostatecznie spółki 

wybiorą w swoich politykach rachunkowości w ujęciu mikro, co ma wpływ na kształt 

sprawozdań finansowych, ale brak jest badań nad wpływem tych zestawów dopuszczalnych 

rozwiązań z zakresu rachunkowości na ocenę sytuacji finansowej tych firm przez inwestorów. 

W tym zakresie, zdaniem Doktorantki, można wskazać lukę badawczą i Autorka stara się ten 

niedostatek badań uzupełnić. Dlatego za główny cel badań obrała zbadanie wpływu polityki 

rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych na ocenę sytuacji finansowej spółek 

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Hipotezę główną 

określono następująco: polityka rachunkowości w zakresie wartości  niematerialnych 

kształtuje ocenę sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych dokonywaną przez 

inwestorów.  
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W pracy wyznaczono następujące cele szczegółowe:  

1. Określenie zakresu wartości niematerialnych w rachunkowości na tle zasobów 

niematerialnych we współczesnej gospodarce.  

2. Zidentyfikowanie instrumentów polityki rachunkowości w zakresie wartości 

niematerialnych.  

3. Wskazanie teoretycznych koncepcji uzasadniających relację między polityką 

rachunkowości a oceną sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.  

4. Zbadanie praktyki kształtowania polityki rachunkowości w zakresie wartości 

niematerialnych przez podmioty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie.  

5. Empiryczna weryfikacja wpływu polityki rachunkowości w zakresie wartości 

niematerialnych na ocenę sytuacji finansowej podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie.  

 

Wyznaczenie celu głównego i celów szczegółowych należy ocenić pozytywnie. 

W ramach tych celów między innymi podjęto próbę wyjścia z chaosu w określaniu czy też 

definiowaniu samych wartości niematerialnych, ze szczególnym objaśnieniem dlaczego 

Autorka słusznie nie stosuje nazewnictwa z ustawy o rachunkowości, gdzie występuje pojęcie 

między innymi „wartości niematerialne i prawne”, a także sporo miejsca poświęca 

klasyfikacji wartości firmy i jej ujmowaniu w grupie zasobów (lub poza tymi zasobami) 

wartości niematerialnych.  

Tak sformułowane cele szczegółowe miały wpływ na sformułowanie następujących 

hipotez szczegółowych:  

1. Zakres zasobów niematerialnych rozpoznawanych w rachunkowości jest znacznie 

ograniczony z powodu ich specyficznej natury, trudnej do odzwierciedlenia przy zachowaniu 

rzetelnego pomiaru, stanowiącego fundament rachunkowości.  

2. Mimo istotnych ograniczeń prawnych, podmioty gospodarcze dysponują szerokim 

instrumentarium rozwiązań rachunkowości, kształtujących informacje sprawozdawcze 

o wartościach niematerialnych.  

3. W warunkach asymetrii informacji wybory polityki rachunkowości mogą stanowić 

sygnał o sytuacji finansowej podmiotu raportującego.  
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4. Raportowane informacje o wartościach niematerialnych są niepełne, stwarzając 

warunki do interpretowania sytuacji finansowej podmiotu przez pryzmat jego polityki 

rachunkowości.  

5. Rozwiązania polityki rachunkowości wpływają na ocenę sytuacji finansowej 

podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co znajduje 

swoje odzwierciedlenie w ich wycenie rynkowej. 

 

Recenzent krytycznie ocenia sposób sformułowania niektórych hipotez szczegółowych. 

Należy założyć, że Doktorantka przyjęła, iż niektóre hipotezy nie będą poddane falsyfikacji 

przy użyciu metod ilościowych, co jest stosowane w pracach doktorskich, ale coraz rzadziej. 

W pierwszej i drugiej  hipotezie cząstkowej znajdujemy takie określenia jak: „znacznie 

ograniczony”, „specyficzna natura”, „trudnej do odzwierciedlenia”, „rzetelnego pomiaru”, 

„szerokie instrumentarium” czy w końcu „fundament rachunkowości”. Faktycznie trudno 

byłoby znaleźć dla tych określeń miary, które są niezbędne przy stosowaniu metod 

ilościowych. Uznać zatem należy, że zapewne sformułowane dwie pierwsze hipotezy 

Doktoranta postanowiła poddać weryfikacji na podstawie subiektywnych wniosków, które 

wyciągnęła z dogłębnie przeprowadzonych, krytycznych badań literatury przedmiotu. 

Natomiast czwartą hipotezę zweryfikowano na podstawie badań jakościowych, 

zrealizowanych w czwartym rozdziale. Zrealizowane badania jakościowe ocenić należy 

wysoko, Autorka sformułowała pytania badawcze i na podstawie uzyskanego materiału 

badawczego przedstawiła interesującą analizę uzyskanych wyników wraz z pogłębionym 

wnioskowaniem w badanym obszarze. Z oczywistych względów za najważniejszą dla 

weryfikacji hipotezy głównej pracy uznać należy szczegółową hipotezę nr 5, której 

falsyfikacji dokonano przy zastosowaniu zaawansowanych metod ilościowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem metody regresji wielorakiej. Należy przy tym podkreślić, 

że hipotezę tą niejako rozbito już w rozdziale empirycznym  na trzy hipotezy, które recenzent 

określa jako cząstkowe (H1-H3), które zostały sformułowane w sposób pozwalający na ich 

falsyfikację przy zastosowaniu metod ilościowych.   

Można mieć przekonanie, że Wstęp pracy zawiera wszystkie wymagane jego elementy 

i w dobry sposób wspomaga zobrazowanie warsztatu badawczego, którym posługuje się 

Doktorantka, a który zasługuje na wysoką ocenę (być może można mieć odczucie braku 
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sformułowanego problemu badawczego, chociażby w formie kilku pytań badawczych). 

Należy docenić także przyjęcie zasady podsumowania każdego z rozdziałów, co także 

pomaga w odbiorze przedstawianych treści.  

 

2. Ocena merytoryczna pracy 

 

W rozdziale pierwszym pt. „Zasoby niematerialne we współczesnej gospodarce 

a wartości niematerialne w rachunkowości” Doktorantka słusznie łączy zwiększenie 

znaczenia tych specyficznych, bo niematerialnych, pozycji ekonomicznych z rozwojem 

gospodarki opartej na wiedzy (GOW), z rozwojem nowoczesnych technologii, w tym przede 

wszystkim tych z obszarów szeroko rozumianej informatyki i telekomunikacji. Autorka już na 

pierwszych stronach dysertacji doktorskiej podaje swoją propozycję zobrazowania rozwoju 

gospodarczego jako przejście od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na 

mądrości, co przedstawia nam treść rysunku 1, na stronie 15. Następnie mgr Olga Grzybek 

wykazuje się wszechstronną znajomością regulacji prawnych z obszaru rachunkowości 

w ujęciu krajowym i międzynarodowym, a także wykazuje się bardzo dobrą znajomością 

literatury przedmiotu, którą poddała dogłębnej krytycznej analizie, stwierdzając między 

innymi, iż w zakresie posługiwania się terminologią w odniesieniu do istoty, przedmiotu 

samego pojęcia wartości niematerialnych brak jest jednoznacznie przyjętej definicji.  Istnieje 

zatem  potrzeba dokonania swoistego uporządkowania w tym zakresie. Autorka podjęła się 

tego zadania i w ramach jego realizacji przeprowadza nas przez dyskurs o różnicy pomiędzy 

pojęciem „aktywa” i „kapitał” zwracając uwagę, że w innych dyscyplinach często stosowane 

są takie określenia jak: „kapitał organizacyjny”, „kapitał intelektualny”, „kapitał relacyjny”, 

„kapitał ludzki”, które w rachunkowości określamy mianem zasobów. Te zależności, relacje 

między pojęciami „kapitał” i „zasoby niematerialne” Doktoranta zobrazowała w tabeli nr 1, 

na stronie 21.  Recenzent wysoko ocenia swoistą próbę obrony prawidłowości używania tych 

pojęć w oparciu o metodę bilansową, czyli w oparciu o uznanie zasobów jako aktywów danej 

jednostki, które traktować należy jako zestawienie tego co dana jednostka posiada z jednej 

strony (Autorka wręcz napisała: co przedsiębiorstwo „ma”), w korespondencji 

z zestawieniem źródeł finansowania tychże zasobów, które należy rozumieć jako „kapitał” 

(odwołanie do rysunku nr 2, str. 24). 
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Przy definiowaniu kategorii wartości niematerialnych w rachunkowości Doktorantka 

wykazuje się erudycją w tym obszarze. Rozpoczyna swoje rozważania od definicji wartości 

niematerialnych zawartej w MSR 38, odnosząc się także do klasyfikacyjnych rozstrzygnięć 

zawartych w MSSF 3 oraz do dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie rocznych sprawozdań finansowych. W zakresie analizy krajowych regulacji 

odnoszących się do wartości niematerialnych za cenne należy przede wszystkim uznać 

słuszną krytykę terminu „wartości niematerialne i prawne” i postulat stosowania terminu: 

„wartości niematerialne”. W pracy Autorka w sposób szczegółowy przedstawiła wagę kwestii 

związanych z odpowiednim doborem metody wyceny z podziałem na wycenę bieżąca, 

ustaleniem ceny nabycia, czy też wartości początkowej dla „wartości firmy” jako składnika 

majątku powstającego w wyniki połączenia się podmiotów. Mgr Olga Grzybek w tym 

zakresie wykazuje się wiedzą ekspercką, zarówno w ujęciu regulacji krajowych jak 

i międzynarodowych. Równie poprawnie i w obszerny sposób Autorka ujęła kwestie wyceny 

bilansowej wartości niematerialnych, gdzie w zdaniu podsumowującym stwierdza, że: 

„wariantowość rozwiązań i w wielu wypadkach uznaniowość stanowią podstawę 

kształtowania polityki rachunkowości przedsiębiorstwa”.  

Rozdział pierwszy zasługuje na wysoką ocenę, a wybrane jego części stanowią autorski 

wkład Doktorantki w rozwój teorii rachunkowości.  

 

W rozdziale drugim pt. „Zakres i instrumenty polityki rachunkowości w przedmiocie 

wartości niematerialnych” Doktorantka przeprowadziła ciekawy dyskurs na temat wzajemnie 

przenikających się rozwiązań, które są zawarte w regulacjach rachunkowości (np.: ustawa 

o rachunkowości, Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 czy MSR nr 8) i opisała w jakim  

stopniu są one spójne lub skorelowane z teorią rachunkowości, głównie w odniesieniu do 

polityki rachunkowości. Rozważania te odnoszą się między innymi do relacji takich pojęć jak: 

nadrzędne zasady rachunkowości, polityka bilansowa, rachunkowość kreatywna 

a rachunkowość agresywna, swoboda (wolność) wyboru zasad,  w odniesieniu do pojęcia, 

które jest uregulowane między innymi w ustawie o  rachunkowości, czyli właśnie do 

„przyjętych zasad (polityki) rachunkowości”. Autorka również w zakresie tego pojęcia i jemu 

pokrewnych stara się usystematyzować terminologię i swoją propozycję w tym zakresie  

przedstawiła na rysunku nr 6 na stronie 66. Dążąc i postulując wprowadzenie jednoznacznych 
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określeń dla polityki rachunkowości Doktoranta wskazuje także na przyczyny tak dużej gamy 

różnych interpretacji tego pojęcia i wielu definicji, które znajdujemy w literaturze przedmiotu. 

Jednym z tych czynników są błędy i nieścisłości  językowe (błędy w tłumaczeniach). 

Wyrazem tej interesującej, bo wielopłaszczyznowej dyskusji o roli, znaczeniu i o pojmowaniu 

polityki rachunkowości przez różnych interesariuszy,  są cenne przywoływania stanowisk 

takich przedstawicieli nauki rachunkowości jak m. in.: B. Micherdy, A. Karmańskiej, 

E. Walińskiej, W. Brzezina, A. Jarugowej, M. Remlein, K. Sawickiego, A. Piosika 

i M. Strojek-Filis, M. Kwiecień i W. Hasika, E. Piątek, K. Stępnia, B. H. Lelusza, a także 

E.A. Hendriksena i M.F. van Bredy, Ch. W. Mulforda i E.E. Comiskey. W dalszej części 

rozdziału drugiego Autorka wykazała się po raz kolejny ekspercką wiedzą z zakresu regulacji 

rachunkowości, która to wiedza pozwala jej zwracać uwagę w tekście pracy na niezwykle 

wysublimowane problemy wyceny wartości niematerialnych, ujęcia lub prawa do 

aktywowania kosztów wytworzenia tychże wartości niematerialnych w bilansie 

w korespondencji z alternatywnym rozwiązaniem ujęcia takich kosztów w rachunku zysków 

i strat. Tak szczegółowe i bardzo dobre ujęcie tych właśnie kwestii są dla recenzenta 

zapewnieniem, że realizując w dalszej części badania empiryczne, Doktorantka miała pełną 

wiedzę na które akcenty należy położyć nacisk, żeby wykazać wpływ polityki rachunkowości 

w zakresie wartości niematerialnych na ocenę sytuacji finansowej spółek giełdowych. 

Kwestie te Doktorantka ujęła pod hasłami: „dylematy makropolityki rachunkowości” 

i „instrumenty mikropolityki rachunkowości” w zakresie wartości niematerialnych.  Odnosząc 

się do kwestii zasad wyceny wartości niematerialnych mgr Olga Grzybek wskazuje na całą 

gamę czynników regulacyjnych, które kryją się za możliwością zastosowania zupełnie 

różnych rozwiązań, także w danym, jednolitym wydawać by się mogło, systemie regulacji 

(ustawa o rachunkowości czy MSR 38).  

Za niezwykle cenne należy uznać treści mówiące o możliwościach kształtowania 

wyceny początkowej i wyceny bilansowej wartości niematerialnych. Doktoranta wprost 

stwierdza, że w danych przedsiębiorstwach różne mogą być przyjęte okresy amortyzacji czy 

też w różnych wartościach mogą być dokonywane odpisy aktualizujące i różne mogą być 

rezultaty testów na utratę wartości niematerialnych. A zatem Autorka ma dogłębną wiedzę co 

do istnienia czynników wpływających na wycenę wartości niematerialnych, prezentując je tak 

dokładnie, wykazując logiczne powiązania pomiędzy ujęciem bilansowy i wynikowym 
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skutków wyceny, udowadnia raz jeszcze iż problem badawczy zawarty w tytule pracy jest 

ważki dla teorii i praktyki rachunkowości. Rozdział drugi recenzent uznaje za wyróżniający.  

 

W rozdziale trzecim pt. „Płaszczyzny wpływu polityki rachunkowości na ocenę sytuacji 

finansowej przedsiębiorstwa z perspektywy inwestorów” Doktoranta słusznie podniosła 

kwestię jakości informacji sprawozdawczych i w oparciu o dobrze dobraną literaturę 

przeprowadziła dyskusję o cechach informacji, co może nie jest zbyt nowatorskie, gdyż 

w wielu artykułach czy nawet pracach dyplomowych omawiane są owe cechy z Założeń 

Koncepcyjnych Sprawozdawczości Finansowej (IASB). Jedną z wartości tej analizy owych 

cech jest wyróżnienie podejścia do tego tematu na gruncie kwalitologii, jakie prezentował 

B. Micherda, co mgr Olga Grzybek określiła jako cenną koncepcję teoretyczną. W tej części 

pracy za wartościowe należy uznać rozważania o agresywnej i konserwatywnej polityce 

rachunkowości, gdzie istotnym czynnikiem jest „swoboda” dobory rozwiązań. Pojawia się 

także wątek wspomagania przez politykę rachunkowości komunikowania przez zarządy 

spółek swoich działań na rzecz inwestorów, co jest określane w literaturze przedmiotu 

mianem „zarządzania wynikiem”. Autorka na stronie 101 definitywnie stwierdza, że „polityki 

rachunkowości bezdyskusyjnie kształtują wielkości sprawozdawcze i obliczone na ich 

podstawie wskaźniki finansowe”, co jest dobrą zapowiedzą tego, co będzie ujęte w części 

empirycznej pracy, ale stanowi to też wynik pogłębionych studiów literaturowych i wskazuje 

na bardzo dobą znajomość Doktorantki dotychczasowych badań naukowych w tym obszarze. 

W dalszej części rozdziału trzeciego znajdują się wręcz przykłady mające pokazać wpływ 

wyboru agresywnej czy konserwatywnej polityki rachunkowości na wielkości wykazywane 

w sprawozdaniach finansowych, a co za tym idzie, także na wskaźniki finansowe. Recenzent 

uznaje jednak za zbędne zamieszczanie szkoleniowych, prostych przykładów w pracy 

doktorskiej i dlatego tę część pracy ocenia dość krytycznie. Jednak już w drugiej części 

rozdziału trzeciego Doktorantka dokonała ciekawej analizy zrealizowanych badań nad 

wpływem polityki rachunkowości na wskaźniki finansowe lub strategie inwestycyjne, czyniąc 

odwołania m. in. badań zrealizowanych przez R. Browna i  M. Whittingtona, 

P.S. Mohanrama, J. Piotrowskiego, S. Liska i L. Lutego,  wyróżniając także badania 

W. Tarczyńskiego i opracowaną przez niego taksonomiczną miarę atrakcyjności 

inwestycyjnej – TMAI. Za najcenniejsze w rozdziale trzecim recenzent uznaje odwołania do 
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takich teorii jak: teoria sygnalizacji, teoria agencji, pozytywna teoria rachunkowości, aż 

w końcu Doktoranta przedstawia badania z nurtu rachunkowości behawioralnej nawiązując 

do koncepcji ograniczonej racjonalności i stosowania uproszczonych schematów myślowych 

czym zajmowali się D. Kahneman i A. Tversky, a także do nurtu badań nad nieracjonalnością 

inwestorów, w ramach którego przywołuje miedzy innymi wyniki badań R. S. Kaplana 

i R. Rolla. W końcowej części Podsumowania do rozdziału trzeciego Autorka wyraźnie 

określiła założenia, jakie zdecydowała się przyjąć dla realizacji swoich badań. Przyjęto zatem, 

że „pobudki zarządu w kształtowaniu polityki rachunkowości tkwią w chęci  przekazania 

informacji wysokiej jakości, wiernie i rzetelnie reprezentujących rzeczywistość ekonomiczną 

podmiotu. Przyjęto również, że inwestorzy jako grupa użytkowników informacji 

sprawozdawczych są racjonalni”. Chcąc ocenić rozdział trzeci recenzowanej rozprawy, 

należy stwierdzić, że pomimo krytycznej uwagi w odniesieniu do jednego z fragmentów, ta 

część pracy także zasługuje na wysoką,  pozytywną ocenę. 

 

W rozdziale czwartym pt. „Praktyka kształtowania polityki rachunkowości w zakresie 

wartości niematerialnych przez podmioty notowane na GPW w Warszawie”, Doktorantka 

przede wszystkim bardzo skrupulatnie wyjaśniła sposób postępowania w drodze do 

ostatecznego określenia próby badawczej. W tym zakresie skorzystała z bazy serwisu Notoria, 

na podstawie którego wybrano grupę 117 spółek notowanych na GPW w Warszawie, które 

opublikowały skonsolidowane sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2018 r. Dla celów 

porównawczych odrzucono spółki z sektora finansowego, spółki które nie sporządzają 

sprawozdania skonsolidowanego i spółki, które przyjęły inny dzień bilansowy. Ponadto 

odrzucono podmioty o ujemnej wartości księgowej kapitału własnego, ponadto przyjęto za 

próg także 5% udział wartości niematerialnych w bilansie. W tym miejscu recenzent chciałby 

skierować pytanie do Doktorantki: Jakie czynniki spowodowały lub na podstawie, których 

badań, dotychczas zrealizowanych i opublikowanych, Doktorantka zdecydowała się na 

skorzystanie z danych za jeden rok, a nie zdecydowała się wykonać swoich badań np. za okres 

5 lub 10 lat i czy jednym z czynników były ograniczenia co do możliwości zastosowania metod 

ilościowych?  

W dalszej części rozdziału czwartego Doktorantka sformułowała 7 pytań badawczych, 

do których odpowiedzi wyszukiwała w badanych sprawozdaniach finansowych. Od strony 
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merytorycznej pytania zostały sformułowane w sposób prawidłowy i wyraźnie nawiązują do 

wcześniejszych rozważań teoretycznych, dlatego ta część pracy zasługuje na wysoką ocenę. 

Autorka wykazała się umiejętnością realizacji badań naukowych przy wykorzystaniu metod 

jakościowych, a uzyskane wyniki stanowią wartościowy materiał do pogłębionego 

wnioskowania. Za szczególnie interesujące należy uznać badania, w których Doktorantka 

zajmowała się relacją wartości bilansowych wybranych aktywów niematerialnych, których 

wartość się zmieniała wskutek utworzenia lub rozwiązania odpisu z tytułu utraty wartości. Jak 

wynika z treści Wykresu nr 9 na str. 149 spółki giełdowe przeważnie ujawniają od 70% do 

75%  obligatoryjnych informacji z obszaru wartości niematerialnych. Uzyskane wyniki badań 

jakościowych, które zrealizowała w podzielę na siedem sformułowanych pytań badawczych, 

pozwoliły Doktorantce na wyciągnięcie między innymi wniosków o ogólnym charakterze 

ujawnianych informacji w sprawozdaniach finansowych, a dotyczących wartości 

niematerialnych i że tworzenie rezerw i rozwiązywanie odpisów z tytułu utraty wartości ma 

niewielki wpływ na sumę aktywów i wielkość wykazywanych wartości niematerialnych.  

W podsumowaniu do rozdziału czwartego zawarto stwierdzenie o tym, że „wybory polityki 

rachunkowości mogą być odbierane jako informacje o sytuacji finansowej podmiotów, co 

twierdza czwartą hipotezę pracy i uzasadnia przeprowadzenie kolejnego etapu badań”. 

Recenzent prosi, w formie drugiego pytania, o objaśnienie procesu badawczego i wskazanie, 

które z wyników uzyskanych badań w największym stopniu stanowią dla Doktorantki 

podstawę do stwierdzenia o potwierdzeniu czwartej hipotezy cząstkowej, która brzmi 

następująco: „Raportowane informacje o wartościach niematerialnych są niepełne, 

stwarzając warunki do interpretowania sytuacji finansowej podmiotu przez pryzmat jego 

polityki rachunkowości”? 

W podsumowaniu oceny rozdziału czwartego należy docenić umiejętność Doktorantki 

posługiwania się warsztatem badawczym i znajomość metod jakościowych, które zostały 

bardzo dobrze zaplanowane i przeprowadzone, natomiast sama warstwa wnioskowania może 

skłaniać do uwag o charakterze dyskusyjnym, szczególnie w kwestiach dotyczących hipotez 

i możliwości ich weryfikacji czy też falsyfikacji, właśnie w ramach badań jakościowych.  

 

W rozdziale piątym pt. „Polityka rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych a 

przydatność informacji sprawozdawczych dla wyceny rynkowej spółek giełdowych” Autorka 
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już na początku informuje, że arbitralnie, za miernik oceny sytuacji finansowej, przyjmuje 

wartość rynkową danej spółki, a uzasadnieniem dla takiego podejścia są przede wszystkim 

badania z nurtu market-based accounting, które już w latach 80-tych XX wieku 

przeprowadzili B. Lev i J.A. Ohlson, gdzie jednym z najważniejszych wątków jest kwestia 

przydatności danego elementu (czynnika) dla wyceny rynkowej, co K. Klimczak i J. Michalak 

określają mianem „istotności dla wyceny”. W tego typu badaniach testuje się korelację danej 

wielkości bilansowej z ceną akcji spółki notowanej na giełdzie. Jeżeli informacja o danej 

wielkości księgowej jest istotna, czy też użyteczna, to będzie ona wpływała na wycenę akcji. 

Jako jedni z pierwszych badania tego typu przeprowadzili w 1968 roku R. Ball i P. Brown, 

a w 2001 roku podobne badania przeprowadzili M.E. Barth, W.H. Beaver i W.R. Landsman, 

do czego słusznie się odwołuje Doktorantka. W tej części pracy Doktorantka w oparciu 

o analizę wyników już zrealizowanych badań empirycznych przez innych autorów 

sformułowała trzy hipotezy: 

H1: Przydatność informacji sprawozdawczych dla wyceny rynkowej jest zróźnicowana 

w zależności od charakteru stosowanej polityki rachunkowości (konserwatywnej 

vs. agresywnej). 

H2: Przydatność informacji sprawozdawczych o wartościach niematerialnych dla 

wyceny rynkowej jest zróżnicowana w zależności od charakteru stosowanej polityki 

rachunkowości (konserwatywnej vs. agresywnej)1.  

H3: Memoriałowa część wyniku finansowego związana z wyceną wartości 

niematerialnych nie jest przydatna dla wyceny rynkowej. 

  

W celu falsyfikacji powyższych hipotez Autorka postanowiła oprzeć się na 

zmodyfikowanej wersji modelu Ohlsona, opracowując stosowne jego różne adaptacje, osobno  

dla potrzeb weryfikacji każdej z hipotez H1 – H3. Autorka bardzo dobrze, w sposób 

przekonywujący i zrozumiały przedstawiła swój plan weryfikacji hipotez, co zostało 

zobrazowane w tabeli 21 na stronie 166. Przed obliczeniami Autorka podzieliła 117 spółek na 

 
1 Recenzent pozytywnie ocenia sposób sformułowania powyższych hipotez i z zadowoleniem stwierdza, że Doktorantka nie 

będzie podawała falsyfikacji hipotez (przy zastosowaniu metod ilościowych), które są wymienione jako „szczegółowe 

hipotezy badawcze” we Wstępie pracy. 
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te stosujące rozwiązania konserwatywne, neutralne i agresywne w takich obszarach polityki 

rachunkowości jak: okres użytkowania, okres amortyzacji, metoda amortyzacji, nakłady na 

prace rozwojowe (aktywowane czy ujęcie wynikowe), odpisy z tytułu utraty wartości oraz 

ujmowanie wartości firmy (patrz: tabela 23, str. 169. Autorka postanowiła dokonać podziału 

badanych jednostek na te stosujące konserwatywną lub agresywną politykę rachunkowości 

w obszarze wartości niematerialnych w odniesieniu do mediany  wskaźnika polityki 

rachunkowości. Wybór modelu Ohlsona wraz z wprowadzeniem zmienne PRd (0 dla spółek 

konserwatywnych i 1 dla spółek agresywnych) wydaje się rozwiązaniem trafnym, Autorka 

precyzyjnie opisuje krok po kroku przyjętą metodologię badań, aż do czasu prezentacji tabeli 

26 na stronie 178, gdzie w dalszym jej opisie mowa jest o ośmiu modelach, ale ich opis 

należy uznać za co najmniej ogólny, zdawkowy. Jednak recenzent uznaje prezentowane 

wyniki, uzyskane z wykorzystaniem programu R, za poprawne, a opisywane różnice 

w interpretacji wyników za logiczne. Jedynym niepokojącym wnioskiem jaki się zauważa 

w odniesieniach do wyników weryfikacji poszczególnych hipotez, jest stwierdzenie Autorki 

na stronie 184 o „częściowym” potwierdzeniu hipotezy H2, co raczej powinno być 

zakwalifikowane jako brak tego potwierdzenia, ale ta uwaga ma charakter dyskusyjny. 

Ostatecznie należy wysoko ocenić kompetencje Doktorantki także w obszarze posługiwania 

się tzw. warsztatem badawczym, Autorka w pełni wykazała, że potrafi dobrze zaplanować 

i przeprowadzić badania empiryczne stosując zarówno metody jakościowe jak i ilościowe. 

W ten sposób Doktorantka przedstawiła wartościowe wnioski końcowe, wśród których 

stwierdza m.in., że hipotezę H1 można uznać za potwierdzoną w odniesieniu do wyniku 

finansowego, ale nie można jej przyjąć za zweryfikowaną pozytywnie w odniesieniu do 

wartości księgowej aktywów netto. Ponadto, za wnoszące znaczny wkład w rozwój 

dyscypliny finanse można uznać stwierdzenie mówiące o tym, że w jednostkach stosujących 

agresywną politykę rachunkowości, a przede wszystkim w tych największych spośród nich, 

kwoty ujawnianych wartości niematerialnych są oceniane przez inwestorów negatywnie 

i powodują obniżenie wyceny rynkowej, co być może jest pewnym wynikiem zaskakującym, 

ale dlatego recenzent ten właśnie wniosek stara się podnieść jako intersujący i wartościowy, 

zapewne wymagający jeszcze dalszych badań. Wniosek ten pozwala uznać hipotez H2 za 

pozytywnie zweryfikowaną. Również przy testowaniu hipotezy H3 wnioski prowadzą do 

stwierdzenia, że także agresywna polityka rachunkowości w zakresie memoriałowej części 
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wyniku finansowego jest negatywnie odbierana przez inwestorów. Na podstawie tak dobrze 

zrealizowanych badań Doktorantka miała prawo do końcowej konkluzji, mówiącej o tym, że 

polityka rachunkowości nie tylko może kształtować oceny inwestorów, ale także, że wybory 

polityki rachunkowości rzeczywiście są związane z odmienną oceną sytuacji finansowej, 

czym Autorka dowodzi realizację obranego we wstępie celu głównego pracy.  

 Rozdział piąty pracy jest interesującym zestawem wyników badań empirycznych, 

świadczy o dojrzałości naukowej Doktorantki, o jej ogromnej wiedzy teoretycznej, o jej 

zapoznaniu się z wieloma aktualnymi wynikami innych badaczy z obranego obszaru nauki 

i to powoduje, że recenzent uznaje ten rozdział także za wyróżniający.   

     

3. Uwagi końcowe 

 

Z obowiązków wynikających z roli recenzenta należy stwierdzić, że w pracy zdarzają 

się bardzo nieliczne niedoskonałości natury technicznej lub zwykłe omyłki, które jednak 

w żadnym stopniu nie umniejszają wartości niniejszej dysertacji doktorskiej. Jednym z takich 

błędów jest powtórzenie drobnego fragmentu tekstu na stronie 133, tzw. literówki (nieliczne) 

można  stwierdzić w pierwszej linijce na stronie 112, na stronie 152 („twierdza” – to akurat 

wważnym stwierdzeniu, odnoszącym się do potwierdzenia lub jego braku jednej z hipotez),  

brakuje skrótu od imienia przy współautorze jednej z publikacji (Buła) i jeden z błędów 

stylistycznych można zauważyć w ostatnim zdaniu drugiego akapitu na stronie 39. Uwagi te 

recenzent zgłasza, ale ich incydentalność nie wpływa na wysoką oceny walorów technicznych 

pracy.  Dodatkowo, należy podkreślić, że Doktorantka zebrała imponujący zbiór bibliografii 

(łącznie 365 pozycji) z czego około 60% to pozycje obcojęzyczne.   

 

4.  Konkluzja 

 

Stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska mgr Olgi Grzybek pt. ”Wpływ 

polityki rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych na ocenę sytuacji finansowej 

przedsiębiorstwa” zasługuje na pozytywną ocenę i odpowiada ustawowym wymogom 

określonym dla rozpraw doktorskich. Wnoszę zatem o dopuszczenie jej do publicznej 

obrony. 
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Ponadto, mając na uwadze szeroki dobór źródeł literatury, wśród których zdecydowanie 

przeważają pozycje obcojęzyczne, a także ze względu na ciekawą obronę teorii 

rachunkowości i  z dużym rozmachem zrealizowane badania empiryczne, formułuję wniosek 

o wyróżnienie tej pracy zgodnie, z przyjętymi w Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Katowicach, procedurami.  

   

 

 

 

 

Kraków, 17 lipca 2022 r.     Mariusz Andrzejewski 
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