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RECENZJA
r o 4prawy do ktors kiej mgr Ew eliny Pop aj -Wlisło ckiej

pt.,, Uw ur unkow ania uj aw nień dany ch nieJinunsowych w Spraw ozdaniach
z dziułalności spółek notowunych na Giełdzie Papierów Wartościowych

w Warszuwie" napisonej nu Uniwersytecie Ekonomicznym w Kutowicach
Promotor: dr hab. Marzenu Stojek-Filus, prof, UE,

Promotor pomocniczy: dr inż, Aleksundra Sulik-Górecka

1. Podstawy prawne, cel i zakres recenzji

Niniejsza recenzja została opracowana w odpowiedzi napismo Przewodni czącego Komitetu

Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof.

dr hab. Grzegorza Konczaka z dnia 28 stycznia 2020 r. informujące o powierzeniu mi funkcji

recenzęnta rozprary doktorskiej p. mgr Eweliny Papaj-Wlisłockiej pt. ,,Uwarunkowania

ujawnień danych niefinansowych w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych na

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie". Promotorem pracy jest p' dr hab. Marzena

Stojek-Filus, prof. UE, natomiast promotorem pomocniczym p. dr inŻ. Aleksandra Sulik-

Górecka.

Celem niniejszej recenzjtjest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy ww' rozptawa spełnia

wymogi zapisane w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tyule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.)

Recenzja rozprary doktorskiej sprowadza się do oceny jej podstawowych aspektów, tj.:

problemu badawczego orz tematu r ozprary,

celu głównego, celów cząstkowych oraz hipotez badawczych,

struktury i zawartości merytorycznej rozprawy,

osiągniętych w pracy rczultatów badawczych,
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strony formalnej pracy,

oraz sformułowania końcowej oceny pracy.

2. ocena problemu baduwczego oraz tematu łozprawy

Współczesna gospodarka, której wyróżnikiem jest m.in. wzrost znaczenia zasobów

niematerialnych (informacja,kapitał intelektualny) w działalności gospodarczej przedsiębiorstw,

innowacie i rozwój Zaawansowanych technologii informacyjnych oraz szybki dostęp do

informacji określana jest mianem ,,gospodarki informacyjnej''. Informacja jest szczególnym

rodzajem zasobu, którego ranga i znaczenię istotnie wzrosła w ostatnich latach' Podstawowym

źrodłem informacji o charakterzę finansowym jest nadal sprawozdanie ftnansowe, jednak cotaz

częściej wzbogacane jest ono o elementy zawierające informacje o charakterze niefinansowym

oraz opisowym. W takim przypadku mamy do czynienia ze sprawozdaniem przedsiębiorstwa

lub inaczej raportem biznesowyffi, W ramach którego jest prezentowane sprawozdanie z

działa|ności. Sprawozdanie z działalności jest określane jako element sprawozdawczości o

charaktęrze opisowym (ang. narrative reporting). W ramach sprawozdania z działalności

jednostki ujawniane są dane o charakterze nięflnansowym' które jak stwierdza Doktorantka

,,stanowią istotną ro1ę w procesie informowania uż1'tkowników sprawozdań o osiąganych przez

przedsiębiorstwo wynikach. Ich ro1ą jest wspomaganie oraz Uzupełnianie tradycyjnych danych

finansowych, których cechą charakterystycznąjest miernik pieniężny. Znaczącym zadaniem jaki

spełniają dane niefinansowe jest także predykcja przyszłych wyników jednostki" (s. 53).

WyraŹnie widoczny wzrost znaczenia informacji niefinansowych jest wymuszony zwiększaniem

potrzeb informacyjnych poszczególnych grup interesariuszy. Dzięki informacjom

niefinansowym interesariusze są w stanie uzyskać informacje, które nie są zawarte w klasycznie

pojmowanym Sprawozdaniu finansowym a odnoszące się do np. warunków działalności, ładu

korporacyjnego' odpowiedzialności społecznej, czy przewidywanego rozwoju danego

przedsiębiorstwa.

Aktualnośó podjętej problematyki potwierdza takŻe fakt wprowadzenia Dyrektywy

2OI4l95lUE, która obliguje do ujawniania od 2017 roku danych niefinansowych i informacji na

temat róŻnorodności przez niektóre duże jednostki lub grupy. W Polsce konsekwencją

uchwalonej dyrektywy było dokonanię zmian ustawy o rachuŃowości (Ustawa z dnia 15

grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowoŚci Dz.IJ. z Ż0I] r , poz. 61), oraz nowelizacja
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KSR 9 ,,Sprawozdanię z działalności'' pod kątem prezentowania rozszerzonych informacji

niefinansowych (uchwała nr 22l20l7 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 19 grudnia

Ż0I7 r.).

Przywołane powyżej argumenty uzasadniają potrzebę prowadzenia bad,an naukowych w
odniesieniu do raportowania informacji niefinansowych. Doktorantka dostrzega ten problem i
podejmuje próbę jego rozwiązania. Podjęty w recenzowanej pracy problem raportowania

informacji niefinansowych oceniam jako aktualny ibardzo ambitny.

W odniesieniu do tytułu pracy _ a właŚciwie całej pracy - pragnę zgłosic uwagę dotyczącą

zamiennego stosowania terminów dane (niefinansowe) i informacje (niefinansowe). Według A.
Gadomskiego (1989) dane są zdęfiniowane jako wszystko co jest/może być, przetwatzane

umysłowo lub komputerowo' Zko\ei A. Grabowski i A. Zając (2010) stwierdzają , Że d'ane często

błędnie mylone są z informacjami, a są to pojęcia o dwóch roŻnychpoziomach. Dane mogą nieśó

za sobą informację, jeżeli zostaną dobrze obrobione oraz ustrukfuryzowane zostaną

wykorzystane do zbudowania określonych komunikatów. Dane są poziomem niższym od,

informacji, dlatego terminy te nie mogą być stosowane zamiennie, jako synonimy.

Podsumowuj ąc, moŻna stwierdzić, ze to informacja jest podstawowym czynnikiem, który ma

wpływ na podejmowane decyzje, z kolei dane są podstawą powstawania informacji. J. Błażyńska
(2015) twierdzi, Żę dane dopiero po transformacji oraz nadaniu im konkretnych,

charaktery s ty czny ch cech, staj a się informacj ami.

3. Cel główny, cele pomocnicze i hipotezy badawcze

Celem głównym rozpraw jest ,,zbadanie uwarunkowań zroŻnicowanego raportowania

danych niefinansowych ujawnianych w ramach sprawozdanz dziaŁalności spółek notowanych na

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" (s' 7).

Ponadto, w rozprawie przyjęto trzy cele szczegółowe:

1. Charakterystykę danych niefinansowych publikowanych w ramach sprawozdania

z działalności.

2. Identyfikacj ę oraz klasyfikację uwarunkowań danych niefinansowych na podstawie

polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu.

3. Wykazanie przeszkód w audytowaniu ujawnianych danych niefinansowych.

Dodatkowo, w odniesieniu do części empirycznej zdefiniowano cztety cele szczegółowe:
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1. Zbadanię trendów |iczby ujawnień informacji niefinansowych z poszczególnych

kategorii w sprawozdaniach z dziaŁa\ności w latach Ż0IŻ'Ż0I7 '

2. Zbadarieupłyułr wybranych charakterystyk spółek na zakres ujawnień niefinansowych'

3. ocęna jakości ujawnianych danych niefinansowych z uwzględnieniem objętości

sprawozdań.

4. Wykazanie ujawnień prospektywnych (forwardJooking information) w Sprawozdaniach

spółek notowanyc h na GieŁdzie Papierów Warto Śc iowych w War s zawlę -

W mojej ocenie cel głowny został sformułowany prawidłowo, biorąc pod uwagę podjęte w

rozprawie rozwaŻania i uzyskane osiągnięcia. W pracy dokonano zarówno d\agnozy obecnego

stanu raportowania informacji niefinansowych, ale takŻę _ co należy ocenió bardzo pozytywnie _

Zaproponowano autorskie wskaŹniki ujawniania informacji niefinanso\^rych.Natomiast oceniając

postawione w rozprawie cele pomocnicze' pragnę podkreślić, iż są one ważnymi problemami

b adavł czy mi p o dj ętymi w ko lej ny ch r o zdziałach pracy'

Biorąc pod uwagę treść pracy moŻnastwierdzić, Żę cęl główny oraz celę pomocnicze zostały

zrealizowartę.

Autorka sformułowała hipotezę badawczą rozpraw, zgodnie z któtą ,,raportowanie

informacji niefinansowych w sprawozdantach z działalności spółek notowanych na Giełdzie

Papierów wartościowych w Wars zawięjest uwarunkowane czynnikami zarówno wewnętrznymi

jak i zewn ętrznymi,w szczególnoŚci wielkością jednostki, sferą regulacyjną , a takŻę czynnikami

branŻowymi i ekonomicznymi" (s' 7)' Ponadto, hipotezę główną wspierają następujące hipotezy

pomocnicz e, przy czymAutorka dokonała rozroŻnięnia na: odnoszące się do części teoretycznej

i empirycznej.

Hipotezy cząstkowe doty czące części teoretycznej to :

1. We współczesnej rachunkowości obserwowany jest wzrost znaczenia informacji

niefinansowych.

Ż. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne w

danych prezentowanych w sprawozdaniu

3. Specyfika danych niefinansowych oraz

raportowanięm niefi nansowym.

odmienny sposób wpływają na raportowanie

z działa|ności'

brak jednolitego wzorca utrudnia nadzór nad

Hipotezy szczegołowe odnoszące się do empiryczne1 częŚct rozpraw:
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1. I1ośó ujawnianych danych niefinansowych publikowanych pIzez polskie spółki zmienia

się na przesttzeni|at.

2. Wybrane czynniki, takie jak branŻa czy wielkość spółki, wpływają na zahes

raportowania danych niefinansowych w sprawozdaniu z dziaLalności jednostki.

3. objętośó sprawozdania moŻe byó czynnikiem negaĘwnie wpływającym na jego

uzyteczność.

4. W sprawozdaniach z działa|ności polskich spółek widoczny jest wzrost ilości ujawnień

o charakterze prospektywnym.

W mojej ocenie, w pracach z za\łesu nauk ekonomicznych, dyscypliny ekonomia i finanse

naleŻy przyjmować hipotezy badawcze, które będą podlegały weryfikacji w ramach badan

empirycznych. Według słownika języka polskiego PWN hipoteza to ,,zil.oŻenie oparte na

prawdopodobieństwie, wymagające sprawdzenia". Z kolęi teza to ,,załoŻenie, twierdzenie

wymagające dowodu". Zatem sformułowane ptzez Doktorantkę załoŻenia odnoszące się do

części teoretycznej rozprary' które zostały dowiedzione na podstawie pogłębionej analizy

literatury przedmiotu' są - w mojej ocenie _tezami badawczymi.

4. ocena struktury i zawurtości merytorycznej rozprawy

Recenzowana ptaca została poświęcona informacjom nięfinansowym, a w szczególności ich

ujawnianiu w sprawozdaniu z dziaŁa|ności. Ujawnianie informacji niefinansowych jest z jednej

strony odpowiedztą na oczekiwania inwestorów w zakresie pozyskiwania informacjt z za\<resu

społecznej odpowiedzialności jednostek gospodarczych, z drugiej zaś - reakcją na zatzuty

nieujmowania w sprawozdaniach finansowych zasobów niematerialnych, których znaczenie

rośnie.

Układ i strukturę pracy oceniam poz1t1umie. Zachowarta zostaŁa logiczna kolejnośó

prowadzonych rozważań. TreŚć praay została podzielona na cztery rozdziaŁy, z których trzy

pierwsze stanowią teoretyczne rozważania, czwarty rozdziaŁ odnosi się do przeprowadzonych

przęz Doktorantkę badan empirycznych oraz zavłiera autorską propozycję wskazników ujawnień

informacj i niefi nansowych.

RozdziaŁ pierwszy pt. ,,Znaczenie danych niefinansowych we współczesnej gospodarce" (53

strony) stanowi wprowadzenie do podjętej problematyki i zawiera rozwaŻania przeprowadzone

na podstawie literafury przedmiotu. W pierwszej kolejności Doktorantka prowadzi rozwazania
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dotyczące współczesnego przedsiębiorstwa oraz koncepcji zrownowaŻonego rozwoju w
biznesie. Zdaniem Autorki zmientające się otoczenie biznesowe przedsiębiorstw powoduje

konieczność modyfikacji systemu rachunkowości a odpowiedzią na rosnące potrzeby

informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych mają być informacje niefinansowe.

Bardzo pozytywnie oceniam dokonany przegląd i poczynionę rozwtzania odnoszące się do

informacji niefinansowych w systemie rachunkowości, w szczególności na podkreślenie

zasługuje fakt, iż Autorka podjęła udaną próbę zdefiniowania informacji niefinansowych,

zgodnte zktorąjest to ,,zasób danych o jednostce gospodarczej publikowanych poza klasycznym

sprawozdaniem finansowym, istotnych z punktu widzenia odbiorców sprawozdania. Cechq

charakterystycznq informacji niefinansowych jest fakt, ze dostarczajq one danych, które nie sq

ujawniane w sprawozdaniu finansowym lub zalrres ich ujawnienia jest niewystarczajqcy. Należy

wśród nich wymienić: ogólne informacje ojednostce (w Qm dąne doĘczqce ładu

korporacyjnego), informacje ekonomiczne, społeczne, środowiskowe oraz informacje nłiqzane z
relacjami z pracownikami" (s. 39). Autorka zwróciła także uwagę na informacje prospektywne

(forwardJooking) oraz zaproponowała ich definicję. Jako informacje niefinansowe

prospektywne Autorka rozumie ,,ujawnienia dotyczące przyszłychplanów i zamięrzenjednostki,

zlłłiązanych przede wszystkim ze strategiami zmian w podstawowej działalności operacyjnej, a

także koncepcjami inwestycyjnymi'' (s. 42). w tym miejscu pragnę zaznaczyć, że obecnie

informacje niefinansowe prospektywne odgr1.wają coraz większą rolę w procesie dostarczania

informacji, z drugiej zaś strony _ nie były przedmiotem zainteresowania polskich naukowców,

zatem podjęcie rozwaŻanna ten temat oceniam bardzo pozytywnie.

Końcowa częśĆ, rozdziału została poświęcona raportowaniu informacji niefinansowych.

Doktorantka ptowadzi rozwazania odwołując się do teorii legitymizacji, teorii interesariuszy'

teorii insty'tucjonalnej, teorii sygnaltzowania oraztęorliużyteczności decyzyjnej, co świadczy o

,,dobrych podstawach teoretycznych'' Doktorantki. Ponadto' podejmuje również swego rodzaju

porównania sprawozdań niefinansowych Ze sprawozdaniami finansowymi wysuwając _ w mojej

opinii _ trafny wniosek, że ,,rolq informacji niefinansowych jest uzupełnianie tradyĘnych
raportów, wpływanie na pozytywnq reputację przedsiębiorstwa oraz generowcłnie ,,wartości
dodanej'', dzięki której budowany jest całościowy obraz przedsiębiorstwą. Należy tym samym

zwrócić uwagę, że dane finansowe i niefinansowe stanowiq swoje wzajemne dopełnienie"(s. 62).

Na podstawie przeprowadzonych badan, Autorka formułuje nową funkcję sprawozdań



niefinansowych, a mianowicie funkcję rcprezentacyjną, uznając, Że ,,Wysokiej jakości

sprawozdanie finansowe, uzupełnione danymi niefinansowymi wpływa pozytywnie ną wizerunek

jednostki, przyczyniajqc się tym samym do osiqgnięcia przez niq przewagi konkurencyjnej" (s'

57). W tym miejscu prosiłabym Doktorantkę o przybltŻęnie istoty funkcji reprezentacyjnej

sprawozdania niefinansowego oruz ldzielenie odpowiedzi na py,tanie odnoszące się do relacji

funkcj i reprezentacyj nej i funkcj i wizerunkot w ór czej rachuŃowo ści 1'

Wysoko oceniam tę część pracy, bowiem rozwaŻania w nim zawatte uwaŻam za wazne i

stanowiące solidne podłoŻe teoreĘczne do dalszych rozwaŻait Pragnę jednak zaznaczyÓ, że dla

przejrzystości wywodu wskazane byłoby aby rozwazania podsumowujące rozdziałbyły zawarte

w oddzielnej części (punkcie) rozdziału, bowiem w obecnej strukturze rozdziaŁu, zostały one

przypisane do ostatniego podrozdziaŁu. Ponadto, na s. 37 pojawia się stwierdzenie ,,dane

niefinansowe Sq prezentowane w ramach sprawozdania z działalności, które dla olcreślonych

jednostek jest elementem Sprąwozdąnia finansowego. Zgodnie z art. 47 łtst. 2-3 ustawy o

rachunkowości, sprawozdanię finansowe nie obejmuje sprawozdartia z dziaŁalności. W myśl art'

47, ust. 4 ,,Do rocznego sprawozdania finansowego dołqcza się sprawozdanie z działalności

jednostki, jeżeli obowiqzek jego sporzqdzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów", jednak

nie oznacza to, Że sprawozdanie z dziaŁalności jest elementem sprawozdania finansowego.

Zresztą na s' 52 Doktorantka ,,łagodzi" swoje stwierdzenie pisząc, ze niektóre podmiotu

,,dołqczajq (do sprawozdania finansowego - przyp. MR) sprawozdanie z dziąłalności".

Powyższe uwagi w żadnym stopniu nie umniej szają walorów poznawczych recenzowanego

r ozdziału oraz moj ej pozytywnej oceny.

RozdziaŁ drugi pt' ,,Identyfikacja i klasyfikacja czynników wpływających na raportowanie

danych niefinansowych w sprawozdatliu z dziaŁalności'' (s' 64) w całości został poświęcony

czynnikom wpływającym na zakres rapoftowania informacji niefinansowych. Doktorantka

dokonała kompleksowego przeg|ądu regulacji prawnych (zarówno krajowych, jak i

1 Funkcję wizerunkowotwórczą rachunkowości zidentyfikował na podstawie przeprowadzonych badań
dr A. Jastrzębowski, których wyniki zaprezęntował w rozprawie doktorskiej pt. Zakres i znaczętie współczeŚnie
identyfikowanych funkcji rachunkowości. Funkcja wizerunkotwórcza sprowadza się do podejmowania działań
polegających na odpowiednim modyfikowaniu polityki rachunkowoŚci przedsiębiorstwa (w tym w szczególności
doborze metod wyceny majątku i źródęł finansowania jednostki oraz ujmowania jej przychodów i kosztów) w taki
sposób, aby wykreować obraz jednostki zgodny z paĘkularnymi interesami organów zarządzających jednostką,
przed jednostkami zewnętrmymi w stosunku do przedsiębiorstwa (Jastrzębowski, 2015, s.l71 _ praca
nieopublikowana).



zagranicznych) oraz wytycznych i standardów, które mają wpbw na ujawnianie informacji

niefinansowych. Pewne zastrzeŻenia budzl adekwatność treści do tytułu podrozdziałów' W

podrozdziale2.I.1 pt. ,,Regulacje krajowe'' sporo miejsca ząmująrozvvazania odnoszące się do

Dyrektywy UE 20I4|95NE, natomiast brak choćby wzmianki na temat dyrektywy w

podrozdziale 2.1.2' pt. ,,Regulacje międzynarodowe''. Podobna uwaga dotyczy

międzynarodowych standardów raportowania niefinansowego (wyjątek polski SIN). RozwaŻania

podrozdziału drugiego dotyczącego regulacji międzynarcdowych w całości zawężono do MSSF,

co uwazam za niewłaściwe.

W dalszej części rozdziału Doktorantka, na podstawie przeprowadzonych studiów

literaturowych, dokonała identyfikacji i klasyfikacji czynników warunkujących zabes ujawnień

informacji niefinansowych (s. 104). Moje wątpliwości budzi jednak podział podrozdziału Ż.2. na

dwa punkty poŚwięcone - zgodnie z tytlilem - czynnikom (uwarunkowaniom) raportowania

informacji niefinansowych na podstawie przeglądu literatury (2.2.I') oruz wyników badań

(2.2.2.). Zarówno w części pierwszej Autorka omawia za:warte w literaturze wyniki badan

innych naukowców, jak i w drugiej części wyniki badań są przywoływane na podstawie

literatury. Zatem w mojej ocenie podział podrozdziału na dwie odrębne części jest szfuczny i

niepotrzebny. Również pewne uwagi budzi zasadnośó podjęcia rozwaŻan odnoszących się do

polityki finansowej. Proszę o wyjaśnienie podczas publicznej obrony rozprary dlaczego

polityka finansowa jest tak istotną kwestią (czynnikiem), ze jako jedynej poŚwięcono odrębny

podrozdział. Pewien niedosyt budzi takŻe vłyjaŚnienie istoty autorskiego terminu ,,polityka

pozafinansowa''. Doktorantka na s. 115 stwierdza, Że,,polityka pozafinansowa jest ...pojęciem,

które możę być utoŻsamitte z ogółem przyjęĘch przęz zarząd działafr w cęlu oddziaływania na

przygotowane sprawozdania". WczeŚniej Autorka stwierdza, że ,,PoliĘka finansowa wiąże się

podejmowanymi przezjednostkę decyĄami, które w dłuŻszym okresie czasu mogą przyczynić

się do realizacji przyjętych celów'' (s.112). W mojej ocenie istnieje duŻa zbieŻnośó w

przytoczonych definicj ach, zatem należałoby doprecyzowaó pojęcie ,,polityki pozafinansowej",

szczegóInie, Że na s. 126 pojawia się nowa definicja polityki pozafinansowej, którą Doktorantka

określa jako ,,strategię podejmowanych działan, które mogą przełożyÓ się przede wszystkim na

zakres ujawnień niefinansowych, ale takŻe naklasyczne ujawnienia finansowe''.

Koniec rozdziału to wskazanie przez Autorkę czteręch czynników (wielkość spółki,

zyskowność, przynależność do branŻy oraz horyzont czasowy), które w najbardziej istotny
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sposób wpływają na ujawnianie informacji niefinanso!\ych a które zostaną poddane weryfikacji

w ramach przeprowadzonych badan empirycznych. W mojej ocenie tytuł podrozdztału

(Propozycja autorskiej klasyfikacji czynników raportowania danych niefinansowych) jest

nieadekwatny do zaptezentowanej treści (omówienię cztęrechwybranych czynników)'

Pomimo poczynionych uwag, rozdział drugi oceniampozytywnie. Zawarte w nimrozwtzania

dowodzą znajomości literatury, przepisów prawa oraz wyników prowadzonychbadan z zakręsu

czynników wpływaj ących na raportowanie informacj i niefi nansowych.

W rozdziale trzecim pt. ,,Raportowanie danych niefinansowych a ich obiektywizm i
wiarygodność'' (s. 43) Doktorantka prowadzi rozwazania odnoszące się do jakości informacji

niefinansowych. W mojej ocenie zakres merytoryczny rozdziaŁu jest szerszy anizeli wskazuje

jego tytuł. W pierwszej kolejności zostały omówione cechy jakościowe sprawozdań finansowych

i na ich podstawie Zaproponowano cechy sprawozdawczości niefinansowej. Zdaniem

Doktorantki informacj ę zawarte w sprawozdaniach niefinansowe powinny odznaczaó się

następującymi atrybutami: adekwatnością, wierna prezentacją' jednolitym zakresem ujawnień,

aktualnością otv czytelnością. Iak sama Autorka zaulvaŻa ,,Zaproponowane cechy sprawozdań

niefinansowych miały wskazac na specyfikę i odmienność informacji niefinansowych względem

ujawnień finansowych, jednocześnie czerpiąc wzorce z cęch sprawozdań klasycznych" (s. 137)'

Jako intersujące uznĄę rozwizania odnoszące się do możliwości oceny wiarygodności

informacji zawartych w Sprawozdaniach niefinansowych. Chciałabym jednak zaznaczyć, Że

mimo, iz w tytule (podrozdział 3.2') Doktorantka sygnalizuj e, Że rozwazania będą odnosić się do

wiarygodności i obiektywizmu danych niefinansowych, to treśó podrozdziaŁu została

poświęcona tylko rozważariom na temat wiarygodności informacji niefinansowych. Nasuwa się

zatem prośba o przedstawienie stanowiska Doktorantki w kwestii obiektywizmu informacji

niefinansowych. Czy zdaniem Doktorantki informacje prezentowane w sprawozdaniach

niefinansowych są obiektywne? Jakie warunki muszą być spełnione aby obiektywizm był

zachowany.

Na podstawie przeprowadzonych rozwaŻan wysunięto wniosek, Że ',specyfika danych

niefinansowych oraz brak powszechnie obowiązującego wzorca utrudnia nadzor nad

raportowaniem niefinansowym'' (s. 168)' Ponadto, Doktorantka stwierdza, że ,,dopóki trwa

ewolucja w obszarze technik i standardów raportowania niefinansowego' dopóty będą pojawiać
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się wątpliwości dotyczące ich wiarygodności oraz trudności związane z nadzorem nad nimi''

(s.1 68).

Podsumowuj ąc częśc teoretyczną pracy pragnę stwierdzić, że jest ona osadzona w literaturze

przedmiotu oraz regulacjach prawnych. Zaprezentowane w tej części pracy rczwaŻania oceniam

wysoko, śwtadczą one o rozległej wtedzy Doktorantki na temat raportowania informacji

niefinansowych oraz stanowią solidne, teoretyczne podstawy do przeprowadzenia badań

empiryczny ch doty czących uj awniania informacj i niefi nansowych'

Rozdział czwarty pt. ,,Analiza treści sprawozdań z działalności oraz konstrukcja autorskich

wskaŹników ujawnień danych niefinansowych'' (s. 80) stanowi udaną próbę prezentacji

wyników badań jakie były prowadzone w zakresie ujawnień informacji niefinansowych w

sprawozdaniach z działalności spółek notowanych na Giełdzie Papierow Wartościowych w

Warszawie. Badaniem objęto sprawozdania z działalności największych spółek (WIG30'

mWIG40, sWIGSO, Pozostałe) za lata Ż0I2 _ 2017; łącznie przebadano 791 sprawozdan z

działalności. Doktorantka jako metodę badawczą zastosowała analizę treści sptawozdan z

działalnoŚci oraz sprawozdań na temat informacji niefinansowych badanych podmiotów.

Zarowno dobór próby badaulczej, jak i zastosowaną metodę badawczą oceniam pozytywnie.

Należy jednak odnotowaó brak wyraŹnie sprecyzowanego cęlu badania empirycznego (cele

szczegóŁowe odnoszące się do części empirycznej zawarto we wstępie pracy). Bardzo

poz1tywnie oceniam częŚć ptacy poświęconą konstrukcji autorskich wskaźników ujawnień

danych niefinansowych, ujawnień informacji prospektywnych oraz wskuŹniki objętości. W

mojej ocenie stanowią one niewątpliwie autorski wkład Doktorantki w rozwój dyscypliny

ekonomia i finanse. W dalszej części pracy Autorka dokonała analizy zakresu ujawnień

informacji niefinansowych w sprawozdaniach z działalnoŚci badanych podmiotów na podstawie

wcześniej zaprezentowanych autorskich wskazników. Na podstawie przeprowadzonych badań

Doktorantka formułuje prawidłowe wnioski. oceniając badawczą część pracy pragnę zv,,rócii

uwagę' iz sformułowane we Wstępie cele szczegóŁowe odnoszące się do części empirycznej

pracy zostaŁy osiągnięte ahipotezy cząstkowe (4-7) poz1Ąywnię zweryfikowane. Na pozy.tpvrrą

ocenę zasługuje warsŹat badawczy Doktorantkl oraz Jej umiejętności w zakresie wykorzystania

metod statystycznych' Zwrcnczeniem badń empirycznych jest autorski model regresji liniowej

obj aśniaj ący warto ś ć uj awnień informacj i niefi nansowych.
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Podsumowując pragnę stwięrdzić, Żę strukfura pracy jest prawidłowa a kolejnośó

prowadzonych romvtzai logiczna. Zarówno prowadzony, logiczny wywód' jak i zastosowane

metody badawcze pozwoliły na realizację określonego we wstępie celu głównego a takŻę na

pozytywne zweryfikowanie hipote zy głóvłnej.

5. Rezultaty badawcze

ZanąwaŻniejsze osiągnięcie recenzowanej rozprawy uznaję oryginalną' autorską propozycję

wskaźników ujawnień informacji niefinansowych oraz konstrukcję modelu regresji liniowej

ujawnień informacji niefinansowych. Ponadto do rezultatów badawczych Doktorantki zaliczam:

prezentacja dorobku naukowego, wyników badń oraz regu|acji prawnych w zakresie

uj awniania informacj i niefinansowych,

opracowanie definicji ,,infotmacji prospektyrłłrych'', ,,polityki pozafinansowej'',

identyfikację i klasyfikację czynników warunkujących zakres ujawnień informacji

niefinansowych,

opracowanie autorskiego katalogu postulowanych cech jakościowych sprawozdań

niefinansowych,

zbadarie zakresu ujawnień informacji niefinansowych w sprawozdaniach z działalności

spółek notowanych na GPW w Warszawie,

rekomendacj e odnoŚnie do uj awniania informacj i prospektywnych.

6. Stronaformalna pracy

Recenzowana rozprawa |tczy 292 strony. Zasadniczą cześć pracy stanowią cztery rozdziaŁy ,

które zostały poprzedzone wstępem i podsumowanę w zakonczeniu. Dopełnieniem całości jest

bibliografia (obejmująca krajowe i zagraniczne pozycje literafurowe _ łącznie 272 pozycje oraz

akty prawnę _ 17 pozycji), spis zamieszczonych w pracy rysunków (41), tabel (37) oraz

wykresów (15) stanowiących w większości autorskie opracowanie Doktorantki, przygotowane

na podstawie studiów literaturowych bądŻ prezentląące wyniki przeprowadzonych badań

empirycznych. Praca zavłiera takŻe 4 załączniki. Liczebność oraz dobór i wykorzystanie Źrodeł

oceniam pozytywnie.

Praca została przygotowana starannie pod względem edytorskim. Zarowno stronę językową,

szatę gtaftczną, jak i redakcję oceniam jako prawidłowe. Jedyna uwaga o charakterze



redakcyjnym dotyczy drobnych uchybień tzw. literówek (np. s. 9 * jest ,,niefinansowych"'

powinno byó,,finansowych"; s.27 _ jest,,dostosowywania się do organizacji do zmian",

powinno być ,,dostosowywania się organizacji do zmian"; itp.). Przedstawione powyżej uwagi

w Żadnym stopniu nie umniej szają zdecydowanie po4tywnej oceny lecenzowanej rozpravql

doktorskiej.

7. Końcowa ocena rozprilwy

Konkludując vłyraŻarrl opinię, Że rozprawa doktorska mgr Eweliny Papaj-Wlisłockiej pt.

,,lJwarunkowania ujawnień danych niefinansowych w sprawozdaniach z działalności spółek

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie'' stanowi oryginalne

rozwiązanie waznego i aktualnego problemu naukowego. RecenzowanapTaca świadczy o:

1. dużym zasobie wiedzy Autorki na temat ujawniania informacji niefinansowych,

2. umiej ętnościach Doktorantki do prowadz ęnia badan naukowych.

Przedstawione autorskie wskaźniki ujawnień informacji niefinansowych otaz optacowany

model regresji liniowej ujawnień informacji niefinansowych moŻna lznac za wŁJad w rozwój

dyscypliny ekonomia i finanse.

W zwtązku zpovłyŻszym stwierdzam, Że przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mgr

Eweliny Papaj-Wlisłockiej pt. 
',IJwarunkowania ujawnień danych niefinansowych w

sprawozdaniach z działalności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Warszawie'' spełnia wymogi ustawowe i rekomendują ją Komitetowi Naukowemu Dyscypliny

Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomlaznęgo w Katowicach o dopuszczenie jej do

publicznej obrony. Doceniając walory recenzowanej rozprary wnioskuję o wyróżnienie

recenzowanej pracy w systemie nagród za pracę naukową przyjętym w Uniwersy.tecie

Ekonomicznym w Katowicach.
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