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   Kraków, 6 maja 2022 r.  

dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK 

Katedra Rachunkowości Finansowej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

ul. Rakowicka 27, 30-510 Kraków  

 

 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej 

 mgr Katarzyny Czajkowskiej  

pt. „Narracje w rachunkowości jako narzędzie zarządzania wrażeniem” 

przygotowanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Marzeny Remlein  

w Katedrze Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu 
 

 

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska mgr Katarzyny Czajkowskiej pt. „Narracje w 

rachunkowości jako narzędzie zarządzania wrażeniem”. Promotorem rozprawy jest Prof. dr 

hab. Marzena Remlein. Podstawą formalną recenzji jest pismo z dnia 28 marca 2022 r. Prof. dr 

hab. Barbary Jankowskiej, Przewodniczącej Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, w sprawie powierzenia mi oceny rozprawy doktorskiej mgr 

Katarzyny Czajkowskiej w oparciu o decyzję Rady z dnia 11 marca 2022 r. Recenzja ma na 

celu ustalenie, czy rozprawa 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. z 2017 r. poz. 1789 ze zm.).  

Po zapoznaniu się z rozprawą mgr Katarzyny Czajkowskiej i mając na uwadze ustawowe 

wymogi stwierdzam, że spełnia ona wymagania stawiane tego typu pracom naukowym. 

Stanowi bowiem oryginalne rozwiązanie ważnego problemu naukowego, który dotyczy 

szeroko rozumianej sprawozdawczości przedsiębiorstw. Treść rozprawy dowodzi również, że 

Autorka posiada ogólną wiedzę teoretyczną w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz umiejętność 

samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Szczegółowe uzasadnienie mojej oceny 
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zamieszczam poniżej. Obejmuje ono uwagi dotyczące: tematu rozprawy; celu i metody 

badawczej; struktury rozprawy i jej zawartości; strony formalnej i wykorzystanych źródeł; jak 

również pytania otwarte i konkluzję.   

 

                                                _________________________ 

 

 

Ocena tematu rozprawy 

W 2010 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała tzw. 

Praktyczne Stanowisko – Komentarz Zarządu (IFRS Practice Statement Management 

Commentary) zwracając tym samym uwagę osób zawodowo i naukowo związanych z 

rachunkowością w Polsce na ten – niedoceniany może wcześniej – dokument, traktowany jako 

„raport z pogranicza rachunkowości”. W 2014 r. Komitet Standardów Rachunkowości wydał 

Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 (KSR 9) Sprawozdanie z działalności. Wzmocniło to 

przekonanie, że sprawozdanie to jest istotnym elementem rachunkowości przedsiębiorstw. 

Rachunkowości, rozumianej daleko szerzej niż system ewidencyjny pozwalający na 

opracowanie sprawozdań finansowych, mającej fundamentalne znaczenie dla procesów 

zarządzania, strategii, kontroli i rozliczalności jednostki z podjętych przez nią działań przed 

otoczeniem reprezentowanym przez szerokie grono interesariuszy. 

Ostatnie lata to okres dalszych regulacyjnych zmian w szeroko rozumianej 

sprawozdawczości przedsiębiorstw w sferze globalnej. W maju 2021 r. Rada 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała nową propozycję dokumentu 

regulującego zawartość sprawozdania z działalności. Wcześniej w tym samym roku Fundacja  

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wyraziła chęć zaangażowania się w 

standaryzację raportowania z zakresu zrównoważonego rozwoju, a w listopadzie 2021 r.  

powołała Radę Międzynarodowych Standardów Zrównoważonego Rozwoju (International 

Sustainability Standards Board - ISSB). Natomiast na szczeblu Unii Europejskiej 

przełomowym momentem zmieniającym raportowanie wielu spółek – również w zakresie 

sprawozdania z działalności – było opublikowanie Dyrektywy 2014/95/UE i jej późniejsza 
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implementacja do prawodawstwa krajów członkowskich. Warto przy tym zaznaczyć, że dalsze 

zmiany w unijnych regulacjach nastąpią w związku z wdrożeniem tzw. Dyrektywy CSRD 

(Corporate Sustainability Reporting Directive) i europejskich standardów raportowania. 

Państwa członkowskie mają wprowadzić w życie przepisy Dyrektywy do dnia 1 grudnia 2022 

r. i najprawdopodobniej będą one miały zastosowanie w odniesieniu do lat obrotowych 

rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2023 r. lub po tym dniu. 

Wszystkie powyżej wspomniane procesy regulacyjno-standaryzacyjne zachodzące w sferze 

globalnej, regionalnej i krajowej, dotyczą sprawozdawczości narracyjnej, będącej tematem 

recenzowanej rozprawy doktorskiej. Znajdują one również swój wyraz w praktyce 

przedsiębiorstw i podejmowanych pracach badawczych. Jak słusznie Autorka zauważa we 

wstępie: ”Obecnie można zaobserwować szczególnie intensywny przyrost sprawozdań 

narracyjnych. Rozwój form sprawozdawczych posługujących się narracją przejawia się 

zarówno w liczbie różnorodnych sprawozdań i raportów, jak i ich objętości oraz zawartości 

informacyjnej. Powoduje to znaczące zwiększanie się obszaru zainteresowań naukowych w 

ramach rachunkowości” (s. 4).  

Sprawozdawczość narracyjna, rozumiana intuicyjnie jako opis będący przeciwieństwem 

danych liczbowych, została dostrzeżona jako istotne narzędzie komunikacji przedsiębiorstw z 

otoczeniem również przez badaczy reprezentujących naukę rachunkowości. Jednocześnie 

istotny stał się problem jej wykorzystania do kreowania przez jednostkę pożądanego 

wizerunku, co może odbywać się za pomocą zarządzania wrażeniem (impression management). 

Ujawnienia narracyjne przedsiębiorstw są bowiem szczególnie przydatne do kontrolowania 

wrażenia, jakie formułują interesariusze na ich temat. Łączy się z tym problem neutralności, 

wiarygodności i użyteczności tych informacji w procesach decyzyjnych. 

Przedstawione powyżej rozważania uzasadniają potrzebę prowadzenia badań zmierzających 

do bliższego poznania relacji pomiędzy narracją  w rachunkowości a zarządzaniem wrażeniem. 

Temat rozprawy mgr Katarzyny Czajkowskiej uważam więc za aktualny i ciekawy, a jego 

wybór za uzasadniony. Praca jest ważna z poznawczego i pragmatycznego punktu widzenia. Z 

poznawczego, gdyż wnosi wkład do nauki rachunkowości, a w szczególności uzupełnia 

dorobek literatury poświęconej sprawozdawczości narracyjnej. O pragmatycznym znaczeniu 

rozprawy świadczą wnioski płynące z przeprowadzonych przez Autorkę badań. Ich wynikiem 
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jest proponowany autorski wskaźnik zarządzania wrażeniem w sprawozdawczości narracyjnej 

(impression management in narrative reporting index - IMNR), będący kompleksową metodą 

badania impression management. 

  

 

Cel i metoda badawcza pracy 

Przesłanki wyboru tematu rozprawy Autorka przedstawiła we wstępie, formułując w nim 

również główny cel pracy i cele szczegółowe. Zaprezentowała w nim także pytania badawcze, 

przedmiot i podmiot badań, zakres czasowy analizy, źródła i metody badawcze oraz 

scharakteryzowała strukturę pracy.  

Celem głównym rozprawy była „ocena związków pomiędzy narracją w rachunkowości a 

zarządzaniem wrażeniem oraz opracowanie kompleksowej metody badania zarządzania 

wrażeniem w sprawozdawczości narracyjnej”, natomiast cele szczegółowe (cząstkowe) zostały 

sformułowane przez Autorkę następująco (s. 8): 

− „wyjaśnienie związków rachunkowości z językiem oraz znaczenia i rozwoju narracji w 

rachunkowości,  

− przegląd definicji zarządzania wrażeniem oraz sposobów zarządzania wrażeniem za 

pomocą narracji w rachunkowości,  

− przegląd dorobku i metod właściwych dla nauk społecznych oraz humanistycznych pod 

kątem wykorzystania do badania narracji w sprawozdawczości,  

− identyfikacja sposobów wykorzystywania narracji do zarządzania wrażeniem w 

sprawozdaniach z działalności spółek notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie,  

− dokonanie klasyfikacji strategii zarządzania wrażeniem za pomocą narracji w 

sprawozdawczości,  

− opracowanie klasyfikacji metod wykrywania zarządzania wrażeniem w narracyjnych 

formach sprawozdawczych”. 

Cele te zasadniczo korespondują z zawartością poszczególnych rozdziałów pracy, a 

zawarte w nich rozważania świadczą o ich zrealizowaniu przez Autorkę.   
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W dalszej części wstępu Autorka przedstawiła trzy pytania badawcze: 

1. „Jakie sposoby zarządzania wrażeniem identyfikowane w sprawozdaniach narracyjnych 

w innych językach i opisywane w literaturze zagranicznej występują w sprawozdaniach 

narracyjnych sporządzonych w języku polskim?  

2. Jakie sposoby zarządzania wrażeniem są stosowane w sprawozdaniach z działalności w 

języku polskim spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie?  

3. Jakie metody badania zarządzania wrażeniem mogą być wykorzystywane do analizy i 

oceny sprawozdań narracyjnych w języku polskim?” 

Następnie Autorka wskazała przedmiot i podmiot rozprawy. Nie jestem przekonana czy 

tak dosłowne wskazywanie przedmiotu i podmiotu pracy doktorskiej we wstępie jest 

konieczne, podobnie jak okresu badań. Mam też wątpliwość, czy źródłem badawczym są tylko 

wyniki badania empirycznego czy również materiał empiryczny wykorzystany jako ich 

podstawa?   

Metody badawcze wskazane przez Autorkę obejmują: metodę krytycznej analizy 

literatury, metodę analizy krytyczno-porównawczej, metodę deskryptywną, metodę analogii, 

syntezy i dedukcji. W części empirycznej zastosowała analizę treści i metodę analizy 

porównawczej i studium przypadku (na ten temat por. uwagi w dalszej części recenzji). Jako 

narzędzie badawcze służące ocenie zrozumiałości narracyjnych ujawnień została wykorzystana 

aplikacja Jasnopis.   

 

 

Struktura rozprawy i ocena merytoryczna jej zawartości  

Recenzowana rozprawa liczy ogółem 392 strony (w tym 310 stron obejmuje praca 

zasadnicza, a kolejnych 82 stron – załączniki). Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, 

zakończenia, bibliografii, spisów tabel i rysunków. Zamieszczono w niej także wykaz skrótów. 

Pracę uzupełnia 11 załączników. Załączniki te stanowią osobny dokument. Spis załączników 

nie jest uwzględniony w spisie treści pracy, ale Autorka odwołuje się do nich w treści 

rozdziałów, stąd uznaję je za integralną część recenzowanej pracy. 



 

6 
 

Treść pracy odpowiada jej tytułowi. Ogólną strukturę rozprawy oceniam pozytywnie. Dwa 

pierwsze rozdziały przybliżają kluczowe problemy pracy, wskazane w jej tytule: narracje w 

rachunkowości (rozdział I) oraz zarządzanie wrażeniem (rozdział II). Konfrontując tytuł 

rozdziału III („Narracje i zarządzanie wrażeniem w naukach społecznych i humanistycznych”) 

z jego treścią wydaje się, że wyczerpuje jego treść zawartość podrozdziałów 3.1 („Narracje i 

zarządzanie wrażeniem w świetle nauk społecznych”) i 3.2  („Narracje i zarządzanie wrażeniem 

w świetle nauk humanistycznych”). Kolejne trzy podrozdziały dotyczą zewnętrznej weryfikacji 

sprawozdawczości narracyjnej, sposobów jej badania oraz metod wykrywania zarządzania 

wrażeniem. Wydaje się więc, że tytuł rozdziału mógłby być sformułowany nieco szerzej, żeby 

lepiej oddać jego treść.  

Rozdziały IV i V to rozdziały empiryczne, przy czym w rozdziale IV Autorka przedstawiła 

wyniki badań, których celem było zidentyfikowanie sposobów wykorzystywania narracji do 

zarządzania wrażeniem w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Natomiast w rozdziale V podjęła próbę 

opracowania klasyfikacji sposobów zarządzania wrażeniem w rachunkowości, metod 

wykrywania zarządzania wrażeniem w sprawozdawczości oraz metody badania zarządzania 

wrażeniem w sprawozdawczości narracyjnej za pomogą wskaźnika zarządzania wrażeniem w 

sprawozdawczości narracyjnej (impression management in narrative reporting index - IMNR). 

Szczegółową ocenę poszczególnych rozdziałów rozprawy przedstawiam poniżej. 

W pierwszym rozdziale pt. „Narracje rachunkowości” (39 stron) Autorka przedstawiła 

rachunkowość jako system informacyjny, narzędzie komunikacji oraz język. Na pozytywną 

ocenę zasługuje przeprowadzony przegląd definicji rachunkowości oraz wskazanie jej 

informacyjnej funkcji jako nadrzędnej. Określenie rachunkowości jako „języka biznesu” jest 

powszechnie znane osobom związanym z rachunkowością. Z dużym zainteresowaniem 

przeczytałam rozważania Autorki dotyczące języka rachunkowości oraz różnic pomiędzy nim 

a językiem naturalnym.  

W dalszej części rozdziału Autorka zaprezentowała funkcje, istotę i miejsce narracji w 

rachunkowości. W podrozdziale 1.3 pojawia się pierwsza z licznych proponowanych w pracy 

autorskich definicji, zgodnie z którą Autorka proponuje, aby „narrację w rachunkowości 

rozumieć jako opowiadanie mające na celu przedstawienie sytuacji i działalności jednostki 
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raportującej w określonym porządku czasowym i przyczynowo- -skutkowym, informujące o 

przeszłości, z możliwymi odniesieniami do teraźniejszości i przyszłości” (s. 38). Oceniam ją 

pozytywnie, niemniej jednak kłóci się z przedstawionym na s. 39 stwierdzeniem: „Należy 

zaznaczyć, że narracja nie jest po prostu opowiadaniem, ale intencjonalnym przedstawieniem 

rzeczywistości, której celem jest przekonanie odbiorcy do racji nadawcy”. Autorka zakończyła 

podrozdział charakterystyką czynników mających istotne znaczenie dla rozwoju narracji w 

rachunkowości, słusznie za jedne z najważniejszych z nich uznając wytyczne profesjonalnych 

organizacji.  

W podrozdziale 1.4 Autorka przybliżyła sprawozdawczość narracyjną, jej cele oraz zalety i 

wady. Wśród wyróżnionych przez Autorkę trzech najpopularniejszych sposobów (czy też może 

miejsc?) ujawniania informacji niefinansowych przywołanych za M. Kubicką i M. Kaczówką 

(2016, s. 36), takich jak komentarz zarządu, list prezesa zarządu, raport zintegrowany (s. 47) 

zabrakło w mojej opinii sprawozdania na temat informacji niefinansowych. O ile oświadczenie 

na ten temat jest elementem komentarza zarządu (sprawozdania z działalności), który został 

wymieniony jako pierwszy, sprawozdania jako takiego w zestawieniu nie ma. Jednocześnie 

kolejny po wypunktowaniu akapit dotyczy właśnie raportowania kwestii społecznych i 

środowiskowych. Na s. 48 przedstawiona jest druga definicja opracowana przez autorkę, 

zgodnie z którą sprawozdawczość narracyjna to „zbiór kompleksowych informacji o 

charakterze finansowym i niefinansowym dotyczących przeszłej, obecnej i przewidywanej 

sytuacji oraz wyników działalności gospodarczej przedstawianych w formie opisowej 

występujących poza sprawozdaniem finansowym”. Pragnę zauważyć, że zgodnie z tak przyjętą 

definicją informacja dodatkowa nie jest sprawozdawczością narracyjną. Jednocześnie, na s. 122 

Autorka wskazała ją jako formę narracyjną, która podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 

Czym konkretnie są ”pojedyncze formy przekazywania treści” o których pisze Autorka („Na 

sprawozdawczość narracyjną obejmującą szeroki i różnorodny zakres informacji składają się 

pojedyncze formy przekazywania treści”, s.48)? Wśród wad i zalet sprawozdawczości 

narracyjnej przedstawionych w tabeli 1.5 brakuje według mnie trudności w przeprowadzaniu 

jej zewnętrznej atestacji. Trudność ta wynika z jej specyfiki i jest przedmiotem rozważań 

podrozdziału 3.3 rozprawy. Rozdział kończy przedstawienie pożądanych cech jakościowych 

informacji prezentowanych w ramach sprawozdawczości narracyjnej, za które Autorka słusznie 
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uznała cechy analogiczne do przypisywanych informacjom zawartym w sprawozdaniach 

finansowych.  

Drugi rozdział rozprawy, zatytułowany „Zarządzanie wrażeniem w rachunkowości” (52 

strony) Autorka słusznie rozpoczęła od przedstawienia istoty zarządzania wrażeniem. W 

dalszej kolejności wskazała jak ten proces może przebiegać z wykorzystaniem narracji. 

Przedstawiła także kolejną definicję - wizerunku – traktując go jako sposób „w jaki jednostka 

gospodarcza jest postrzegana przez interesariuszy na podstawie informacji przedstawionych w 

sprawozdaniach i raportach wygenerowanych w systemie rachunkowości” dodając, że 

„wizerunek w rachunkowości to zbiór wrażeń użytkownika informacji dostarczanych przez 

rachunkowość na temat jednostki gospodarczej” (s. 59). Natomiast „wrażenie to reakcja 

odbiorcy informacji dostarczanych przez system rachunkowości na temat jednostki 

gospodarczej wywołana tymi informacjami” (s. 63). Rozważania Autorki przedstawione w 

rozdziale oceniam wysoko. Są one przeprowadzone na podstawie bogatej, aktualnej, 

międzynarodowej literatury. Mam jednak pewne wątpliwości odnośnie do konstrukcji tabeli 

2.4 (s. 69), która w mojej opinii nie jest zbyt czytelna. Jak należy rozumieć ”tak” w kontekście 

np. polityki bilansowej i dokumentacji? Podobnie, choć doceniam wkład Autorki włożony w 

opracowanie tabeli 2.5, niektóre użyte w niej sformułowania nie są dla mnie jasne, np. 

„przetestowanie związku między wynikami firm w zakresie ochrony środowiska, 

społeczeństwa i zarządzania a tonem niefinansowych ujawnień dotyczących sektora 

motoryzacyjnego w ramach dwóch różnych i konkurencyjnych podejść, którymi są informacje 

przyrostowe i zarządzanie wrażeniem”; „zbadanie różnic w czytelności informacji ujawnianych 

przez firmy badane przez SEC i populację firm będących przedmiotem obrotu w USA oraz 

dalsze udoskonalenie hipotezy zaciemniania i szerszej teorii zarządzania wrażeniem”. 

Rozumiem, że trudno szerzej wyjaśniać, czego dotyczyły wszystkie przywoływane badania, ale 

w mojej opinii warto zadbać o to, że by przekaz był możliwie jak najbardziej zrozumiały biorąc 

pod uwagę, że nie wszystkie koncepcje i problemy podejmowane przez cytowanych autorów 

są przedmiotem rozważań zawartych w pracy.  

W kolejnym podrozdziale (2.3) Autorka przedstawiła sposoby zarządzania wrażeniem za 

pomocą narracji, słusznie wskazując N.M. Brennan i D.M. Merkl-Davies, za wiodące badaczki 

w zakresie impression management w rachunkowości. Korzystając z ich dorobku przybliżyła 
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siedem zabiegów komunikacyjnych pozwalających na zarządzanie wrażeniem w 

sprawozdawczości. Rozważania uzupełniła wskazaniem rodzajów strategii zarządzania 

wrażeniem wyróżnianych przez wybranych autorów. Rozdział kończy przedstawienie 

sprawozdania z działalności jako dokumentu narracyjnego. Trudno nie zgodzić się z Autorką, 

że takie cechy sprawozdania z działalności jak jego szeroki zakres tematyczny, duża swoboda 

w jego sporządzaniu i subiektywizm sprawiają, że można traktować je jako miejsce publikacji 

informacji umożliwiające zarządzanie wrażeniem. 

Trzeci, wspomniany już rozdział, „Narracje i zarządzanie wrażeniem w naukach 

społecznych i humanistycznych” (42 strony) zawiera rozważania dotyczące kluczowych dla 

rozprawy koncepcji w świetle wspomnianych nauk. Na ich podstawie Autorka stwierdziła, że 

aspekty behawioralne i psychologiczne są istotne w kontekście zarządzania wrażeniem i 

dorobek nauk społecznych może być wykorzystywany do jego wykrywania. Może on także być 

przydatny przy badaniu narracji w raportach dostarczanych przez rachunkowość.  W kolejnym 

podrozdziale Autorka wróciła do problematyki języka stwierdzając, że narracja w 

sprawozdawczości może być badana przez pryzmat nauk zajmujących się językiem, gdyż 

proces tworzenia informacji w rachunkowości oraz ich dostarczania użytkownikom jest 

analogiczny do procesu komunikacji językowej.  

Kolejnym zagadnieniem przedstawionym w rozdziale jest zewnętrzna weryfikacja 

sprawozdawczości narracyjnej. Problem ten uważam za bardzo istotny w kontekście 

konieczności zapewnienia wiarygodności informacjom ujawnianym w tej formie. Najczęściej 

stosowanymi standardami atestacji informacji niefinansowych są standardy ISAE 3000 oraz 

AA1000AS. Nie pojawiają się one jednak w pracy w kontekście atestacji ujawnień 

narracyjnych. Na s. 129 Autorka proponuje kolejną definicję – audytu sprawozdań 

narracyjnych – za który przyjmuje „profesjonalne, usystematyzowane i zorganizowane badanie 

sprawozdań narracyjnych jednostek gospodarczych przeprowadzane przez niezależnych 

specjalistów zewnętrznych wraz z wydaniem opinii z badania”. Proponuje także, aby uzupełnić 

zaproponowaną definicję o „badanie sprawozdań narracyjnych w powiązaniu z badaniem 

sprawozdania finansowego”.  Jak w związku z powyższym należy traktować kwestie informacji 

dodatkowej? Jest ona bowiem elementem obu koncepcji – sprawozdań narracyjnych i 

sprawozdań finansowych. Wydaje się, że Autorka czasem pomija ten fakt (przykładowo, 
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Autorka stwierdziła, że „dostrzega uzasadnioną potrzebę połączonego badania sprawozdań 

finansowych i sprawozdań narracyjnych z uwagi na fakt, że powinny one prezentować spójny 

obraz sytuacji majątkowo-finansowej jednostek. Należy zauważyć konieczność integracji 

standardów oraz metod badania sprawozdań narracyjnych i sprawozdań finansowych, co 

pozwoliłoby na zwiększenie wiarygodności całości informacji” (s. 130)).  

Kolejny podrozdział (3.4) dotyczy badania ujawnień narracyjnych w kontekście 

prowadzenia badań naukowych. Autorka słusznie wskazała analizę treści jako podstawową 

metodę badawczą stosowaną w odniesieniu do ujawnień narracyjnych. Zwróciła także uwagę 

na badanie czytelności ujawnień narracyjnych z wykorzystaniem wskaźników czytelności (jak 

m.in. FOG Index). Rozdział kończą rozważania dotyczące metod wykrywania zarządzania 

wrażeniem w narracyjnych formach sprawozdawczych, nawiązujące do przedstawionego już 

w rozdziale drugim podziału sposobów zarządzania wrażeniem zaproponowanego przez N.M. 

Brennan i D.M. Merkl-Davies (2013). Autorka wskazała także na wykorzystywanie w badaniu 

narracyjnych form sprawozdawczych w kontekście zarządzania wrażeniem metod badania 

narracji omówionych w poprzedniej części rozdziału, jak m.in. analizy treści.  

Czwarty rozdział pracy ma charakter empiryczny i nosi tytuł „Narracje i zarządzanie 

wrażeniem w polskiej praktyce gospodarczej – badanie empiryczne” (57 stron). W początkowej 

jego części Autorka przedstawiła cele badania i próbę badawczą oraz zastosowane metody 

badawcze i etapy badania. Celem przeprowadzonej analizy była identyfikacja sposobów 

wykorzystywania narracji do zarządzania wrażeniem w sprawozdaniach z działalności spółek 

notowanych na GPW w Warszawie w latach 2008-2009 i 2018-2019. Próbę badawczą 

stanowiły spółki wchodzące w skład indeksu WIG-ESG (60 spółek) i sWIG80 (80 spółek) z 

wyłączeniem niektórych podmiotów (np. instytucje finansowe, podmioty sporządzające 

sprawozdania z działalności w języku angielskim, podmioty w przypadku których rok 

bilansowy nie pokrywa się z kalendarzowym). Tworząc bazę danych uwzględniono tylko 

sprawozdania z działalności za lata, kiedy dana spółka była notowana na GPW w Warszawie 

oraz pominięto te, do których nie było dostępu poprzez strony internetowe spółek. Ostatecznie 

poddano analizie 336 sprawozdań z działalności. W drugiej części rozdziału Autorka omówiła 

wyniki przeprowadzonego badania i sformułowała wnioski. Moje wątpliwości budzi analiza 

nazw poddanych badaniu dokumentów, nie jestem bowiem pewna czy i jakie ma to znaczenie 
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z punktu widzenia nauki i praktyki. Pozostałe wyniki oceniam wysoko, brakuje mi jednak 

szerszej ich dyskusji w kontekście dotychczasowego dorobku literatury, próby szerszego 

wytłumaczenia zaobserwowanych zależności i ustalenia ich znaczenia dla nauki i (lub) praktyki 

rachunkowości. Czy zastosowanie prostych metod statystycznych dla potwierdzenia istotności 

zaobserwowanych różnic np. pomiędzy latami publikacji czy spółkami nie było możliwe?  

W ostatnim, piątym rozdziale, „Propozycje badania zarządzania wrażeniem w narracyjnych 

formach sprawozdawczych” (61 stron) Autorka opracowała i zaprezentowała dwie 

klasyfikacje. Pierwsza dotyczy strategii zarządzania wrażeniem za pomocą narracji w 

sprawozdawczości w oparciu o przedmiot podlegający zarządzaniu wrażeniem. Autorka 

podzieliła strategie zarządzania wrażeniem na trzy grupy: zarządzanie treścią, zarządzanie 

sposobem przekazywania informacji oraz zarządzanie prezentacją tekstu i wyróżniła łącznie 

jedenaście strategii zarządzania wrażeniem i trzy kolejne mające charakter uzupełniający. 

Druga klasyfikacja dotyczy metod wykrywania zarządzania wrażeniem w narracyjnych 

formach sprawozdawczych, które odpowiadają wyróżnionym wcześniej strategiom. Na 

szczególnie pozytywną ocenę zasługują rozważania zawarte w podrozdziale 5.4. 

Wykorzystując zidentyfikowane strategie i metody, Autorka zaproponowała w nim bowiem 

kompleksową metodę badania zarządzania wrażeniem w postaci wskaźnika zarządzania 

wrażeniem w sprawozdawczości narracyjnej (impression management in narrative reporting 

index - IMNR). Autorka przedstawiła przesłanki jego powstania, cele, konstrukcję, elementy i 

miary wraz z opisem oraz wagi, jak również sposoby jego interpretacji oraz możliwości jego 

zastosowania i kierunki dalszego rozwoju. Zaprezentowała również praktyczny przykład jego 

zastosowania wykorzystując w tym celu fikcyjny list do akcjonariuszy nieistniejącego 

przedsiębiorstwa XYZ S.A. Doceniam inicjatywę Autorki i przejrzyste przedstawienie analizy 

listu w Załączniku XI, mam jednak związane z tym pewne wątpliwości. Po pierwsze, czy 

przeprowadzone przez Autorkę działanie można nazwać studium przypadku? Case study 

(studium przypadku, analiza przypadku) to metoda badawcza zawierająca szeroki opis danego 

zjawiska, mająca na celu jego pogłębioną analizę i ocenę. Jest to badanie jakościowe, 

wykorzystujące różne techniki gromadzenia oraz analizy danych pozwalające rozwiązywać 

problemy naukowe i praktyczne. W mojej opinii Autorka nie tyle przeprowadziła studium 

przypadku co przygotowała ilustrację pozwalającą zaobserwować jak może działać w praktyce 
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proponowany przez nią wskaźnik. Po drugie, pewnym zaskoczeniem jest fakt wyboru jako 

ilustracji listu do akcjonariuszy, a nie sprawozdania z  działalności. Sama Autorka na s. 80 

dysertacji podkreśliła bowiem, że występuje potrzeba przeprowadzenia badań szczególnie 

dłuższych form niż listy do akcjonariuszy. Co więcej, część teoretyczna pracy i badania 

przeprowadzone w czwartym rozdziale dotyczą właśnie sprawozdania z działalności.  

Rozważania zawarte w pracy zostały podsumowane w zakończeniu, w którym Autorka 

stwierdziła, że cel główny i cele szczegółowe rozprawy zostały osiągnięte. Nie uważam, żeby 

stwierdzenie przez Autorkę, że je osiągnęła było dobrą praktyką. W mojej opinii lepiej 

pozostawić to do oceny recenzentom i czytelnikom. Rozumiem też dlaczego Autorka 

zdecydowała się na zamieszczenie rysunku 6.1 i 6.2 w zakończeniu. Z pewnością sprzyjają 

przejrzystości i uwypuklają osiągnięcia Autorki, osobiście jednak nie jestem zwolenniczką 

umieszczania rysunków w zakończeniach prac naukowych. W zakończeniu brakuje informacji 

o ograniczeniach przeprowadzonych badań. Autorka wskazała co prawda na ograniczenia 

badania w podrozdziale 4.5, w którym zaprezentowała wnioski z przeprowadzonego badania 

empirycznego (s. 202-203), jednak wydaje mi się, że lepszym miejscem dla ich 

zaprezentowania w kontekście całości pracy jest jej zakończenie. 

Podsumowując ocenę merytoryczną pracy, pragnę podkreślić, że mimo zgłoszonych 

powyżej uwag, w większości dyskusyjnych, oceniam ją wysoko. Wnioski płynące z 

przeprowadzonych przez Doktorantkę badań stanowią wkład w badania naukowe dotyczące 

sprawozdawczości spółek i świadczą o dobrej znajomości badanej problematyki.  

 

Uwagi formalne i źródła pracy 

Rozprawa została przygotowana z dużą starannością. Zasadniczo jest napisana poprawnym 

stylem, być może w kilku fragmentach występują niepotrzebne powtórzenia czy niejasne 

sformułowania.  

Łącznie w rozprawie zawarto 48 tabel i 31 rysunków. Pozatekstowe sposoby 

prezentowania informacji są więc liczne i zasadniczo dobrze opracowane. Uwagi co do 

czytelności tekstu w tabelach przedstawiono wcześniej. W rysunkach sporadycznie występują 

literówki (np. nieodbór, rys 5.2, s. 210 czy elemnty, rys 6.2, s. 273). Załączniki pracy są 
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przygotowane bardzo przejrzyście i starannie i wzbogacają treści prezentowane w empirycznej 

części pracy.  

Wykaz powołanej literatury obejmuje 363 pozycje. Dodatkowo Autorka w spisie ujęła 

strony internetowe (6) i sprawozdania z działalności  spółek (69). Źródła pracy są liczne, 

zróżnicowane i aktualne. Na pozytywną ocenę zasługuje wykorzystanie wielu pozycji 

anglojęzycznych. Dobór i wykorzystanie  literatury oceniam pozytywnie.  

  

 

Pytania otwarte 

Po przestudiowaniu rozprawy nasuwają się następujące pytania:  

1. W pracy nie zdefiniowano informacji niefinansowych. Jak Doktorantka je rozumie i 

jaki jest ich związek z narracjami w sprawozdawczości?  

2. Problem atestacji sprawozdawczości narracyjnej uważam za bardzo istotny. Bardzo 

proszę Doktorantkę o przedstawienie podczas publicznej obrony jakie możliwości w 

tym zakresie (wybór podmiotu, standardu, itp. ) stoją przed raportującymi jednostkami. 

3. W rozprawie Doktorantka nie odwołuje się do teoretycznych podstaw ujawniania 

informacji przez przedsiębiorstwa. Jakie teorie mogą być wykorzystane dla wyjaśnienia 

wyników przeprowadzonych badań?  

 

 

Konkluzja  

Reasumując wyrażam opinię, że recenzowana rozprawa stanowi aktualne opracowanie o 

istotnych walorach poznawczych. Podjęte w niej rozważania zasługują na docenienie. Mgr 

Katarzyna Czajkowska wykazała się dobrą znajomością omawianych zagadnień. Cele pracy 

zostały osiągnięte. Przedstawione w recenzji uwagi krytyczne są dyskusyjne, mają na celu 

doskonalenie recenzowanej rozprawy i nie podważają jej pozytywnej oceny. Praca odpowiada 

ustawowym warunkom, a podjęta w niej problematyka pozwala na jej umiejscowienie w 

dyscyplinie ekonomia i finanse. 
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Biorąc pod uwagę poprawne sformułowanie i rozwiązanie problemu badawczego w 

recenzowanej pracy, a także dodatkowe walory rozprawy, uważam że odpowiada ona 

wymogom stawianym pracom doktorskim i stawiam wniosek o dopuszczenie jej do publicznej 

obrony.   

 

       

 


