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Od Rady Naukowej

Oddajemy do rąk czytelników 160. numer zeszytu „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest to zbiór ciekawych publikacji dotyczących aktualnych zagadnień z obszaru ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu.
Autorami publikacji są doświadczeni akademicy i praktycy, ale także młodzi naukowcy z najlepszych ośrodków akademickich w kraju. W bieżącym numerze można odnaleźć zarówno
omówienia badań empirycznych, jak i rozważania teoretyczne, ukazujące ogromne znaczenie
nauk ekonomicznych we współczesnej gospodarce. Jesteśmy przekonani, że wiedza zawarta
w tym zeszycie stanowić będzie istotny wkład w rozwój polskiej nauki.
W pierwszym artykule Piotr Bielecki dokonał przeglądu dyskusji i ustaleń badawczych
uzasadniających tezę o konieczności stosowania odmiennych kryteriów oceny dwóch różnych
typów rozpraw doktorskich: tradycyjnych, „badawczych” rozpraw typu PhD (doktor filozofii)
oraz rozpraw o profilu zawodowo-praktycznym typu DBA (doktor zarządzania biznesem).
W kolejnym artykule Marta Czyżewska prezentuje wyniki badań dotyczących efektyw
nego systemu wspierania przedsiębiorczości studenckiej na uczelni wyższej. Zdaniem Autorki
rezultaty tych badań powinny pomóc w organizacji wsparcia szkoleniowego, doradczego,
organizacyjnego i finansowego, potrzebnego studentom w rozwijaniu ich przedsięwzięć
biznesowych.
Głównym celem artykułu Stefana Doroszewicza i Andrzeja Kulisa jest ocena jakości
usługi telefonii komórkowej postrzeganej przez klientów instytucjonalnych w Polsce w latach
2011–2012. Efektem przeprowadzonych badań i analiz jest pięcioelementowy model charakterystyki wymiarowej oraz pięciowyrazowy wielomian pierwszego stopnia określający model
postrzeganej jakości badanej usługi.
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Ewa Chojnacka i Anna Bering w swoim opracowaniu przedstawiają wytyczne zawarte
w strukturze ramowej raportowania zintegrowanego oraz próbują odnieść je do zakresu
informacji ujawnianych w raportach. Autorki uwzględniły takie metody badawcze, jak:
krytyczna analiza studiów literaturowych, analiza treści raportów zintegrowanych, studium przypadku.
W artykule autorstwa Bogusława Gulskiego scharakteryzowano trzy podstawowe nurty
wyróżniane w rozważaniach nad finansyzacją. Omówiono także wybrane zjawiska, o których
można sądzić, zdaniem Autora, że związane są z przejmowaniem przez przedsiębiorstwa nienależnej im z jakichś względów wartości oraz dokonano konceptualizacji pojęcia „zawłaszczanie wartości”, wskazano także skutki zawłaszczania wartości dla odmiennych podmiotów.
Opracowanie Małgorzaty Kutery i Beaty Zyznarskiej-Dworczak przedstawia wnioski
z dokonanej przez Autorki analizy znaczenia i warunków weryfikacji informacji niefinansowych dotyczących osiągnięć jednostek gospodarczych w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Autorki starają się znaleźć odpowiedź na postawione pytania badawcze: co
oznacza weryfikacja danych niefinansowych, jakie są zasadnicze kierunki rozwoju weryfikacji informacji niefinansowych obserwowane w praktyce jednostek gospodarczych XXI wieku
na świecie, jaki jest obecny stan regulacji prawnych w kontekście weryfikacji tych danych
oraz jakie problemy wynikają z ich stosowania w praktyce.
Marek Masztalerz w swoim artykule analizuje metody badania narracji w rachunkowości. Autor przedstawia genezę i determinanty rozwoju wykorzystania form narracyjnych
w rachunkowości oraz możliwe kierunki badań nad narracjami. Prezentuje także metody
badawcze, które można wykorzystać w badaniu narracji, a zwłaszcza proponowane w literaturze metody kompleksowego badania ujawnień narracyjnych.
W artykule Alicji Mazur podjęto próbę weryfikacji hipotezy: bilans, jako główny element
sprawozdania finansowego, nie przekazuje wystarczających informacji umożliwiających
prognozowanie przyszłej sytuacji jednostki. W tym celu skupiono uwagę na cybernetycznym spojrzeniu na przedsiębiorstwo. We wnioskach wskazano, że informacja niefinansowa w postaci opisu słownego staje się coraz częściej głównym miejscem realizacji funkcji
informacyjnej.
Celem artykułu Magdaleny Śmiglak-Krajewskiej oraz Małgorzaty Węgrzyńskiej jest
omówienie istoty koncepcji zintegrowanego sprawozdania w aspekcie produkcji bobiku
oraz określenie jego wpływu na ujawnienia sprawozdawcze w zintegrowanym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego. Zaproponowano ujawnienia, jakie mogą być zastosowane w zintegrowanym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego.
W ostatnim artykule Tomasz Potocki dokonuje oceny poziomu świadomości ryzyka oraz
określa siłę i kierunek wpływu wyniku w teście oceniającym ten poziom na wybrane skutki
decyzji finansowych i postawy finansowe wśród gospodarstw domowych o niskich dochodach z terenów wiejskich województwa podkarpackiego. Wyniki przeprowadzonych przez
Autora badań wskazują, że znacząca część respondentów ma bardzo niski poziom świadomości ryzyka.

Od Rady Naukowej
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Mamy nadzieję, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym zainteresowaniem oraz przyczynią się do rozwoju polskiej myśli ekonomicznej.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz
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Propozycje kryteriów oceny rozpraw doktorskich
o orientacji zawodowej/praktycznej
(na przykładzie nauk o zarządzaniu)

Streszczenie
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu dyskusji i ustaleń badawczych uzasadniających tezę o konieczności stosowania odmiennych kryteriów oceny dwóch różnych typów rozpraw doktorskich:
tradycyjnych, „badawczych” rozpraw typu PhD (doktor filozofii) oraz rozpraw o profilu zawodowo-praktycznym typu DBA (doktor zarządzania biznesem). Artykuł zawiera omówienie trzech szczegółowych zagadnień. Pierwsza część dotyczy braku precyzji w określeniu kryteriów oceny rozpraw
doktorskich oraz dowolności interpretacji profili dyplomów i rozpraw doktorskich. W drugiej części
omówiona została kwestia identyczności lub rozdzielności kryteriów oceny dysertacji doktorskich realizowanych w ramach studiów doktoranckich zorientowanych akademicko lub zawodowo (przykład
DBA). Punktem wyjścia dla tej analizy jest krótkie omówienie wyróżniających cech doktoratów zawodowych. Trzecia część zawiera propozycję kryteriów oceny rozpraw doktorskich o profilu zawodowym
autorstwa prof. N. Maheran Nik Muhammad – malezyjskiej badaczki studiów doktoranckich DBA.
Wspomniana propozycja zestawu kryteriów recenzji rozpraw DBA jest rozwinięciem wcześniejszych
prac badawczych przeprowadzonych przez dwa zespoły badaczy australijskich.
Słowa kluczowe: studia doktoranckie, doktor zarządzania biznesem (DBA), rozprawy doktorskie, kryteria recenzji rozpraw
Kod klasyfikacji JEL: I230
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1. W
 prowadzenie: nieprecyzyjność kryteriów oceny
rozpraw doktorskich oraz dowolność interpretacji
profili (typów) doktoratów
Przyjmując za punkt wyjścia dyskusji nad kryteriami oceny rozpraw doktorskich realia
krajowe i ich umocowanie prawne w obowiązującej Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki [tekst jedn.:
Dz.U. 2017, poz. 1789], na wstępie należy skonstatować, iż kryteria te, odzwierciedlając stan
faktyczny, nie uwzględniają rozróżnienia między profilami programów studiów doktoranckich. Postanowienie ustawowe, zawarte w art. 13.1 ustawy, kryteria te ujmuje następująco:
„Rozprawa doktorska […] powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego
[…] oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej
[…], a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej […]”. Konkludując,
można rzec, że kryteria te, w odróżnieniu np. od kryteriów oceny osiągnięć naukowych
habilitantów (zawartych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, Dz.U. 2011, Nr 196, poz. 1165), charakteryzują się większym
stopniem ogólności i uniwersalności. Innymi słowy, mamy do czynienia z brakiem precyzji,
wieloznacznością i niedookreślonością przepisów ustawy. Szczegółowe zasady, procedury
i kryteria oceny dysertacji doktorskich są uzależnione od polityki edukacji doktoranckiej
poszczególnych uczelni. Z punktu widzenia autonomii uczelni rozwiązanie takie wydaje się
korzystne i jak dotąd nie tylko nie jest kontestowane przez środowisko akademickie, ale
wprost przeciwnie – aprobowane jako rozwiązanie podważające etatystyczny model rozwoju kadr naukowych.
Perspektywy rozwoju modelu zawodowo-praktycznych studiów doktoranckich w Polsce
związane są raczej z interwencją polityki edukacyjnej państwa niż inicjatywami szkół wyższych. Projekt nowelizacji ustawy o stopniach naukowych, który wpłynął do Sejmu w lutym
2017 r., przewidywał ustanowienie w 2017 r. programu rządowego, zakładającego wspieranie rozwoju doktoratów wdrożeniowych, a więc doktoratów zorientowanych zawodowo/
praktycznie1 [http://www.sejm.gov.pl, 11.03.2017]. Zasadniczym celem tego typu doktoratów
jest ożywienie współpracy między ośrodkami naukowymi a podmiotami gospodarczymi
zainteresowanymi działalnością B+R oraz usprawnienie transferu wiedzy między nauką
a gospodarką. Dla konkretyzacji wspomnianych zamierzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) istotne znaczenie miała koncepcja profilowania studiów, opracowana przez autorów projektu MNiSW zrealizowanego w 2016 r. Projekt ten wyodrębnia
1

Znowelizowana ustawa została uchwalona w kwietniu 2017 r.: Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych
innych ustaw, Dz.U. 2017, poz. 859. Na mocy tej ustawy MNiSW ustanowiło program rządowy „Doktorat wdrożeniowy”.
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m.in. alternatywny w stosunku do programów studiów o charakterze akademickim model
aplikacyjnych programów studiów doktoranckich. Według projektodawców cechy konstytutywne tego modelu studiów przedstawiają się następująco:
• „przygotowują do wykonywania pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym (realizacji kariery zawodowej) w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego,
• zakładają realizację badań na zlecenie podmiotu zewnętrznego (zatrudnienie na uczelni/w pozauczelnianej jednostce naukowej) lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (zatrudnienie u partnera),
• zakładają finansowanie lub współfinansowanie badań ze środków z otoczenia społeczno-gospodarczego” [MNiSW, 2016; Kraśniewski i in., 2017].
Należy podkreślić, że regulacje prawne sprzed 2017 r., dopuszczające możliwość uzyskania
doktoratu na podstawie osiągnięć o charakterze „wdrożeniowym” (m.in. praca projektowa
spełniająca wymagania ustawy o stopniach naukowych z 14.03.2003 r.) nie były równoznaczne
z akceptacją (w sensie nadania mocy prawnej) nowego, tj. wdrożeniowego profilu studiów
doktoranckich i dyplomów doktora.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że na gruncie nauk o zarządzaniu i – szerzej – nauk społecznych wciąż budzi zastrzeżenia niejasność znaczeniowa pojęć określających poszczególne
kryteria oceny osiągnięć naukowych, wykorzystywanych przez recenzentów. Co więcej, dezorientacja poznawcza odnośnie do istoty tych pojęć dotyczy obu typów programów studiów
doktoranckich: zarówno tradycyjnych – akademickich (PhD – Doctor of Philosophy), jak
i zawodowych (DBA – Doctor of Business Administration – stopień naukowy o profilu profesjonalnym stosowany głównie w krajach anglojęzycznych). Na obawy i wątpliwości co do
jednoznaczności pojęć, ważnych zarówno dla recenzentów, jak i dla doktorantów, wskazują
autorzy przeprowadzonych w 2001 r. badań nad kryteriami oceny jakości dysertacji doktorskich powstających w ramach programów DBA [Perry, Cavaye, 2004]. Jako przykład można
wskazać wieloznaczne postrzeganie pojęcia jednego z głównych kryteriów oceny pracy doktorskiej, a mianowicie jej wkładu w rozwój nauki (contribution) [Perry, McPhail, Brown, 2001,
za: Perry, Cavaye, 2004]. Zadaniem badanych recenzentów dysertacji doktorskich (dyscyplina: marketing) było uszeregowanie pod względem ważności zróżnicowanych interpretacji tego pojęcia, takich jak:
• przedstawienie nowego problemu, przez nikogo wcześniej niepodjętego;
• przeprowadzenie badań empirycznych, które dotychczas nie były prowadzone;
• dokonanie syntezy, której do tej pory nie było;
• wykorzystanie znanego materiału badawczego z jego nową interpretacją;
• próba rozwiązania problemu na gruncie realiów danego kraju, podjęta wcześniej w innych
krajach;
• przyjęcie określonej metody oraz jej zastosowanie w nowej dziedzinie;
• przedstawienie nowych dowodów naukowych wpływających na wiedzę o starych problemach;
• inne rozumienie wkładu rozprawy w rozwój nauki (jakie?).
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Uzyskane wyniki pozwoliły ustalić tylko jedną prawidłowość: za najważniejsze kryteria badani recenzenci uznali dwie kategorie otwierające wykaz. Wagi przypisywane pozostałym kryteriom wykazywały dużą zmienność. Zdaniem autorów badania paradoksalnie
to nieprecyzyjność określenia dwóch pierwszych charakterystyk wartości naukowej dysertacji sprawiła, że recenzenci wskazali je jako najważniejsze przesłanki oceny jakości prac
doktorskich. Innymi słowy, odnotowana zgodność opinii o ważności kryteriów dotyczyła
kategorii o wysokim stopniu ogólności: oryginalności przedmiotu badań oraz oryginalności metodologii rozprawy doktorskiej.
Nieprecyzyjność kryteriów oceny prac naukowo-badawczych (ich ogólny charakter i związane z tym trudności interpretacyjne) nie jest właściwością recenzji tylko prac doktorskich.
Dotyczy także kryteriów recenzowania artykułów naukowych, o czym świadczą częste przypadki diametralnie rozbieżnych końcowych konkluzji i rekomendacji recenzji artykułów
[Perry, Cavaye, 2004]. Duże zróżnicowanie ocen recenzenckich pociąga za sobą konieczność
powoływania „nadzwyczajnego recenzenta” lub komisji recenzenckich.
Na istnienie problemu ogólnikowości i powierzchowności ocen recenzyjnych wskazują
nie tylko często spotykane wypowiedzi wyrażające dezaprobatę dla tzw. recenzji grzecznościowych – towarzyskich (co jest skądinąd zrozumiałe), ale także podważające istniejący
– zbyt niski – poziom kryteriów oceny osiągnięć naukowych. Niestety, zazwyczaj krytyce tej nie towarzyszą konstruktywne wskazania, o jakie konkretnie kryteria chodzi i co
należy zrobić, aby rozwiązać problem nierzetelnych recenzentów, stosujących taryfę ulgową
wobec doktorantów.
Przykładem nielicznych publikacji i badań nad kryteriami oceny rozpraw doktorskich, stosowanych w polskich uczelniach ekonomicznych (nauki o zarządzaniu) jest publikacja dwóch
autorek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu [Kopeć, Zydorowicz, 2016]. Prezentowane w niej rezultaty badań pilotowych, określonych przez autorki jako „zwiad badawczy”,
zamieszczono w tabeli 1. Należy zaznaczyć, że wspomniany zagregowany wykaz kryteriów
recenzji krajowych prac doktorskich dotyczy, ze zrozumiałych względów, tradycyjnego, akademickiego modelu doktorantury. Jedynym czynnikiem służącym za podstawę uwzględnienia
kryteriów w wykazie była najwyższa częstość ich występowania w zbiorze recenzji dysertacji
doktorskich objętych badaniem (26 recenzji; przypadkowy charakter doboru próby).
Generalnie rzecz biorąc, kryteria te, odnoszące się zarówno do treści rozpraw, jak sposobu ich prezentacji (obszar pierwszy oceny rozpraw), charakteryzują się znacznym stopniem
podobieństwa do większości kryteriów oceny doktoratów o profilu zawodowym ustalonych
na podstawie badań australijskich i ich reasumpcji, dokonanej przez prof. N. Maheran Nik
Muhammad (patrz tabele 6 i 7). Kryteria krajowe, ukierunkowane na weryfikację walorów
poznawczych rozpraw doktorskich, nie obejmują jasno sformułowanego kryterium implikacji
wniosków dysertacji dla „menedżerów i/lub praktyki profesjonalnej”, bądź też dla „gospodarki”2. Innym nieobecnym komponentem zestawu kryteriów recenzji jest wymóg zdolno2

Domyślnie uwzględnione „efekty gospodarcze” ustaleń i wniosków rozprawy.
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ści publikacyjnej polskich rozpraw doktorskich (z uwagi na odmienną kulturę akademicką
odnośnie do wymagań kształcenia doktorantów).
Następną kwestią, obok braku precyzji i niejednoznaczności określeń kryteriów oceny
prac doktorskich, podkreślaną przez część środowiska akademickiego w Polsce, jest odmienne
rozumienie istoty i charakteru doktoratów zawodowych. Ich niejednoznacznemu postrzeganiu
towarzyszą niekiedy obawy co do poziomu dojrzałości naukowej dysertacji o profilu zawodowym („naukowości”). Dodać należy, że środowisko to można bezsprzecznie określić mianem
opiniotwórczego, bowiem tworzą je np. zespoły, które opracowały najlepsze projekty założeń
do nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tzw. „Ustawa 2.0”), wyłonione w konkursie MNiSW (data publikacji projektów – 2017 r.) [http://www.nauka.gov.pl, 13.03.2017].
Wśród wspomnianych zespołów badawczych znalazły się: zespół prof. A. Radwana (Instytut
Allerhanda, Kraków), zespół prof. M. Kwieka (UAM w Poznaniu) oraz zespół H. Izdebskiego
(Uniwersytet SWPS).
Tabela 1. Z
 agregowane kryteria oceny prac doktorskich na podstawie przeprowadzonego zwiadu
badawczego (26 recenzji dysertacji z zakresu nauk o zarządzaniu)
Kryteria oceny rozpraw doktorskich z zakresu nauk o zarządzaniu
Obszar pierwszy:
1. Problem badawczy:
– oryginalność,
– znaczenie.
2. Cele pracy:
– kompletność,
– poprawność sformułowania.
3. Hipotezy badawcze:
– poprawność budowy,
– poziom weryfikacji,
4. Metody i narzędzia badawcze:
– oryginalność,
– trafność.
5. Rozeznanie dotychczasowego stanu wiedzy.
6. Umiejętność krytycznej analizy prezentowanych teorii, modeli itp.
7. Konstrukcja pracy.
8. Sposób prezentacji.
Obszar drugi: indywidualne kryteria recenzenta, które odnoszą się bezpośrednio do obszarów problemowych
opiniowanych prac
Obszar trzeci: dylematy i wątpliwości oraz uwagi
Obszar pierwszy + obszar drugi + obszar trzeci → konkluzja syntetyzująca ocenę
Źródło: Kopeć, Zydorowicz, 2016, s. 145

Generalnie rzecz biorąc, zespół autorów założeń nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym pod kierownictwem A. Radwana w swoim projekcie wyraża aprobatę dla idei funkcjonowania dwóch profili doktoratów, uznając obydwa dyplomy doktorskie za równoprawne
formalne przesłanki dalszej kariery doktoranta w nauce [Plus ratio, 2017]. Zespół ten, notabene,
wysuwa postulat likwidacji obecnie istniejącego modelu studiów doktoranckich (zarzucając
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mu dysfunkcjonalność w sensie niskiej efektywności tych studiów) oraz ideę zastąpienia
ich kolegiami doktoranckimi (wzorzec niemiecki). O wartości naukowej dyplomów doktorskich (obydwu typów) będzie decydowała, według trafnej konstatacji zespołu, siła naukowa
uczelni przyznającej stopień doktora i rynek akademicki. Zespół formułuje jednocześnie
słuszną obawę odnośnie do potencjalnych konfliktów kompetencyjnych między recenzentami akademickimi a recenzentem pomocniczym powołanym z ramienia pracodawcy doktoranta ubiegającego się dyplom typu zawodowego. Trudno natomiast zgodzić się z opinią
(o charakterze ocennym) zespołu A. Radwana, w myśl której oczekiwaną i pożądaną tendencją i modelem zatrudniania doktorów z dyplomem wdrożeniowym powinno być wyższe
szkolnictwo zawodowe, w przeciwieństwie do uniwersyteckiej kariery naukowej doktorów
z dyplomem o profilu akademickim. Ten ostatni typ doktoratu autorzy określają mało precyzyjnie (zamiennie) jako „naukowy”, „badawczy” czy „duży”. Należy bowiem zważyć, że
np. studia doktoranckie z zakresu zrządzania biznesem (DBA) – typowej profesjonalnej dyscypliny naukowej – prowadzone są na najlepszych uniwersytetach światowych. I, co ważne,
ich absolwenci z założenia zasilają menedżerski/specjalistyczny, a nie akademicki rynek pracy.
Model studiów doktoranckich proponowany w projekcie zespołu kierowanego przez
profesora M. Kwieka neguje zasadność funkcjonowania niestacjonarnej formy tych studiów
[Kwiek i in., 2016]. Proponowanym przez autorów rozwiązaniem zastępczym jest przygotowywanie rozprawy doktorskiej i jej obrona „z wolnej stopy”. Stanowisko to świadczy nie
tyle o nieznajomości, co o niedocenianiu rozwiązań organizacyjno-programowych, np. kilkuset funkcjonujących obecnie na świecie programów studiów doktoranckich DBA (ok. 240
w 2016 r.), które z samej swojej istoty, jako dedykowane menedżerom i specjalistom zarządzania, prowadzone są głównie w trybie niestacjonarnym. W rozdziale II części A raportu
zespołu M. Kwieka, zawierającym proponowane rozwiązania, warto zwrócić uwagę na postulat 7: „Wprowadzenie bardziej wyraźnego podziału na profile kształcenia: ogólnoakademicki
i praktyczny, przy jednoczesnym wprowadzeniu mechanizmów motywujących do prowadzenia studiów odpowiadających potrzebom gospodarki i otoczenia społeczno-gospodarczego
(np. ograniczenie wymogów względem studiów dualnych) w przypadku profilu praktycznego
[…]” [Kwiek i in., 2016, s. 146]. Można zaryzykować przypuszczenie, że postulat ten odnosi
się także do III stopnia studiów, czyli studiów doktoranckich.
Wątpliwości budzą także niektóre z proponowanych rozwiązań modelu kształcenia doktoranckiego, zawarte w trzecim projekcie założeń nowej ustawy – opracowaniu przygotowanym przez zespół badawczy SWPS pod kierunkiem prof. H. Izdebskiego [2017]. Dotyczą one:
po pierwsze likwidacji niestacjonarnej formy studiów doktoranckich, po drugie zaś stworzenia dwóch kategorii doktoratów o różnym „ciężarze gatunkowym”. Rozwiązanie pierwsze
narusza wolność wyboru edukacyjnego menedżerów i specjalistów – aspirujących do uzyskania stopnia doktora i niezamierzających przy tym rezygnować z pracy zawodowej (vide przykład niestacjonarnych studiów doktoranckich DBA na świecie). Doktorantura realizowana
„z wolnej stopy” nie zapewnia korzyści „efektów koleżeńskich” nauki na studiach doktoranckich (peer effects), wynikających z interakcji (kooperatywnego studiowania) doktorantów.
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Pierwszy z proponowanych typów doktoratu – doktorat zawodowy, wedle założeń zespołu
H. Izdebskiego, byłby de facto trzecim tytułem zawodowym (po licencjacie i magistrze). Drugi
typ doktoratu, określany przez autorów jako „naukowy”/„akademicki” („w całym tego słowa
znaczeniu”) stanowiłby jedyny stopień naukowy (po proponowanej likwidacja habilitacji),
będący polskim odpowiednikiem doktora filozofii – PhD. Ponadto projektodawcy postulują
zdecydowane zaostrzenie wymagań wobec tego typu doktoratów. Należy domniemywać, że
ich oczekiwania dotyczą nie tylko warunków uzyskania uprawnień do nadawania stopnia
doktora „naukowego” i kryteriów rekrutacji na studia doktoranckie, ale również kryteriów
oceny dysertacji doktorskich.
Omawiana propozycja doktoratu o nachyleniu zawodowym (swoistej hybrydy), łączącego atrybuty tytułu zawodowego oraz nazewnictwo przynależne tradycyjnemu stopniowi
naukowemu, jest zbyt daleko idącą innowacją modelu studiów III stopnia promowanego
przez system boloński. Trudno się w niej doszukać racjonalnego uzasadnienia kwestionowanej długoletniej tradycji studiów doktoranckich o orientacji zawodowej (od lat 20. XX wieku)
prowadzących do dyplomu (stopnia) doktora z określonej, konkretnej dyscypliny wiedzy.
We wszystkich systemach szkolnictwa wyższego stopnie naukowe, takie jak EdD (Doctor of
Education; doktor edukacji) czy DBA, traktowane są jako równoważne tradycyjnemu stopniowi doktora filozofii – PhD (dyplomowi o orientacji akademickiej).

2. Identyczność versus rozdzielność kryteriów oceny dysertacji
doktorskich realizowanych w ramach programów studiów
doktoranckich zorientowanych akademicko lub zawodowo
W ostatnim ćwierćwieczu można było zaobserwować szybkie rozpowszechnianie się
nowego segmentu menedżerskiej edukacji doktorskiej, a mianowicie modelu zawodowych
studiów doktoranckich DBA, którego rozwój datuje się od 1993 r. (daty utworzenia pierwszego, amerykańskiego programu DBA). W 2016 r. podaż programów DBA zamknęła się
liczbą 236 programów studiów doktoranckich o profilu zawodowo-praktycznym [zob. Doctor of Business Administration Compass].
Kryteria akredytacji programowej AMBA (Association of Masters in Business Administration, Stowarzyszenie Absolwentów Programów MBA) definiują stopień DBA jako dyplom
na poziomie doktorskim potwierdzający kwalifikacje badawcze o charakterze interdyscyplinarnym, wnoszące wkład zarówno do praktyki zawodowej, jak i do teorii. Rygoryzm wymagań i status naukowy programu DBA, prowadzącego do doktoratu zawodowego w zakresie
zarządzania biznesem, muszą odpowiadać wymaganiom stopnia doktorskiego (w nomenklaturze anglojęzycznej – PhD) oraz jednocześnie gwarantować, że badacze – posiadacze tego
stopnia – będą wykazywać zdolność rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesu. Program DBA powinien zatem przygotowywać badaczy – menedżerów i specjalistów z zakresu
zarządzania – do pełnienia roli innowatorów i agentów zmian w organizacji. Reasumując, cel
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zawodowych studiów doktoranckich z zakresu zarządzania biznesem można ująć jako przygotowanie refleksyjnych praktyków mających potencjał do wprowadzania innowacyjnych
praktyk zarządzania poprzez realizację użytecznych badań wywierających wpływ na praktykę gospodarczą [zob. Bielecki, 2017].
W rozważaniach nad modelem edukacji doktoranckiej zorientowanej zawodowo (praktycznie) nie sposób pominąć kwestii oczekiwań projektodawców programów, wykładowców,
potencjalnych doktorantów oraz recenzentów względem atrybutów doktorantów – absolwentów programów DBA. Oczekiwania te dotyczą wielu szczegółowych kwestii: ich umiejętności
badawczych, wiedzy z zakresu teorii i praktyki biznesu i zarządzania, i – co nie mniej istotne
– rozwoju osobistego i zawodowego (m.in. umiejętności planowania i zarządzania studiowaniem oraz ciągłym rozwojem zawodowym, a także umiejętności usprawnienia aktywności
menedżerskiej/specjalistycznej dzięki kreatywnej refleksji nad własną dotychczasową praktyką profesjonalną). Wspomniane oczekiwania i wymagania odnośnie do posiadaczy doktoratów zorientowanych zawodowo systematyzują najlepiej benchmarkingowe standardy
edukacyjne w postaci spodziewanych efektów kształcenia. Standardy te mogą mieć zarówno
charakter standardów akredytacyjnych, standardów będących rezultatem projektów badawczych, jak i standardów ujętych w krajowych i/lub międzynarodowych dokumentach polityki edukacji wyższej.
Tabela 2. Efekty kształcenia – standardy akredytacyjne określone dla programu studiów
doktoranckich DBA według AMBA
Wiedza i rozumienie
Absolwent programu DBA będzie:
– posiadał dogłębną wiedzę i zrozumienie, na poziomie doktorskim, jednej lub kliku dziedzin biznesu i zarządzania;
– wykazywał się zdolnością tworzenia i integrowania nowej wiedzy;
– posiadał dogłębną znajomość projektowania, metodologii i zarządzania badaniami;
– wykazywał się zrozumieniem roli wewnętrznego i/lub zewnętrznego konsultanta;
– legitymował się zdolnością obrony propozycji badawczych i rezultatów badań;
– demonstrował przygotowanie do podejmowania pracy uwzględniającej różne konteksty działalności organizacji oraz
do inicjowania i zarządzania zmianami.
Umiejętności
Pracodawcy będą mogli oczekiwać od absolwentów DBA:
– umiejętności wnoszenia nowych i właściwych rozwiązań naukowych odnośnie do pojawiających się nowych
problemów zarządzania biznesem;
– umiejętności przedstawiania rezultatów badania naukowego zarówno odbiorcom będącym akademikami, jak
i nieakademikami;
– umiejętności wprowadzania innowacyjnych i twórczych rozwiązań dla problemów i szans rozwojowych biznesu;
– umiejętności zapewnienia merytorycznego przywództwa w zakresie zmian organizacyjnych;
– umiejętności wykonywania pracy uwzględniającej różnorodne konteksty działalności organizacji.
Źródło: AMBA, b.d., 1.02.2016

Na potrzeby niniejszego artykułu posłużymy się przykładem standardów akredytacyjnych programów DBA, autorstwa stowarzyszenia AMBA (tabela 2) oraz ustaleniami badawczymi polskiego zespołu badawczego odnoszącymi się do programów studiów doktoranckich
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o charakterze aplikacyjnym, niezależnie od ich afiliacji dyscyplinarnej (tabela 3). W obydwu przypadkach przywołane wykazy efektów kształcenia mogą z powodzeniem pełnić rolę
wskazówek – punktów odniesienia – dla kadry akademickiej podejmującej się niełatwego
zadania sporządzenia recenzji prac doktorskich o profilu zawodowym. Ponadto należy zważać na następną korzyść płynącą z lektury tych dokumentów – tym razem dla doktorantów,
a mianowicie zapoznanie się z kompetencjami wymaganymi od przyszłych doktorów. Znajomość ta bez wątpienia procentować będzie lepszą jakością prac doktorskich.
Akredytacja programów DBA, prowadzona obecnie jak dotąd przez jedną organizację
sektorową i zarazem ciało akredytacyjne – AMBA – po pierwsze jest próbą zaradzenia niejasnościom na rynku programów DBA co do pojmowania definicji i wartości tego dyplomu,
po drugie zaś – ma na celu zapewnienie jasno sformułowanych punktów odniesienia – benchmarków jakości edukacji doktoranckiej sprofilowanej zawodowo.
Wykorzystane materiały źródłowe AMBA dotyczą starej (niedatowanej) wersji (obowiązującej do 2016 r.) klarownie sformułowanych standardów akredytacyjnych tej organizacji
sektorowej. Ujęcie efektów kształcenia w nowej wersji dokumentu (również niedatowanej;
w nagłówkach tekstu pojawia się rok 2016) jest mało przejrzyste. Aktualny tekst standardów
akredytacyjnych AMBA prezentuje bowiem pożądane atrybuty doktorantów – absolwentów
programów DBA w sposób łączny, jako mało czytelny konglomerat niewyodrębnionych kategorii – komponentów wiedzy, umiejętności, a nawet celów kształcenia.
Porównanie standardów akredytacyjnych AMBA odnośnie do efektów kształcenia – kompetencji absolwentów programów zawodowych studiów doktoranckich z proponowanymi kryteriami oceny dysertacji przygotowywanych na tego typu studiach (patrz tabela 7) – pozwala
znaleźć podobieństwo między niektórymi kategoriami analizy. Mamy tu na myśli zarówno
kompetencje w zakresie projektowania, realizacji i zarządzania badaniami oraz w zakresie
upubliczniania rezultatów badań (zgodność z uniwersalnymi kryteriami oceny prac doktorskich), jak i atrybuty absolwenta związane z innowacyjnym i twórczym rozwiązywaniem
problemów biznesu i zarządzania, czy też przywództwem w dziedzinie zmian organizacyjnych (zgodność z kryterium określonym jako implikacje dysertacji dla praktyki zarządzania).
Warto w tym miejscu przywołać wspomnianą już wcześniej krajową koncepcję profilowania studiów doktoranckich, opracowaną niedawno przez autorów projektu badawczego
MNiSW [Kraśniewski i in., 2017]. Należy przypomnieć, że koncepcja ta zakłada różnicowanie profilu (charakteru) programów studiów doktoranckich ze względu na powiązanie badań
prowadzonych przez doktorantów z działalnością instytucji zewnętrznych (instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego). Wyróżnione w projekcie badawczym MNiSW dwa podstawowe profile programów to programy akademickie i aplikacyjne (opracowywany obecnie
projekt nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym posługuje się zbliżoną terminologią: programy wdrożeniowe).
Autorzy wzmiankowanego projektu badawczego MNiSW podjęli, jak się wydaje, udaną
próbę uniwersalnej (niezwiązanej z określoną dziedziną nauki czy dyscypliną naukową) charakterystyki kompetencji – efektów kształcenia dla projektowanych zróżnicowanych profili
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programów studiów doktoranckich. Rezultaty ich pracy w odniesieniu do dystynktywnych
kompetencji (efektów kształcenia) doktorantów programów aplikacyjnych zawiera tabela 3.
W charakterystyce kompetencji absolwenta studiów doktoranckich autorzy projektu wykorzystali szereg dokumentów paneuropejskiej i krajowej polityki edukacyjnej opracowanych
w latach wcześniejszych (m.in. Europejskie Ramy Kwalifikacji (EQF, 2008), Polska Rama
Kwalifikacji (PRK, 2015) oraz Rozporządzenie MNiSW z dnia 26.09.2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia (szczegółowości – dop. P. B.) PRK (…) – poziomy 6–8). Kompetencje, które wyróżniają absolwentów zawodowych studiów doktoranckich (w obszarze wiedzy,
umiejętności i postaw) mogą okazać się przydatne jako punkt odniesienia dla potencjalnych
autorów recenzji rozpraw doktorskich powstających na studiach o tym profilu.
Tabela 3. K
 ompetencje absolwenta studiów doktoranckich o profilu aplikacyjnym – dystynktywne
w odniesieniu do pozostałych profili/typów programów: akademickiego,
interdyscyplinarnego i międzynarodowego według projektu badawczego MNiSW
I. Wiedza (8 pozycji kompetencji dla wszystkich profili programów; 4 pozycje dystynktywne dla programów
aplikacyjnych)
W1‑P: zna i rozumie – w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący
podstawy teoretyczne, zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe, obejmujące wykorzystanie
najnowszych osiągnięć nauki w praktyce, właściwe dla reprezentowanej dyscypliny naukowej lub artystycznej.
W2‑P: zna i rozumie główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych istotnych dla programu studiów,
obejmujące wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki w praktyce.
W5‑P: ma wiedzę dotyczącą transferu wiedzy, komercjalizacji wyników badań oraz rozwijania różnych form
indywidualnej przedsiębiorczości.
W8‑P: zna nowoczesne koncepcje, metody i narzędzia prowadzenia zajęć w ramach działalności szkoleniowej.
II. Umiejętności (10 pozycji kompetencji dla wszystkich profili programów; 4 pozycje dystynktywne dla programów
aplikacyjnych + 1 kompetencja „aplikacyjna” przypisana do wszystkich profili)
U1‑P: potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania
i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze aplikacyjnym, wskazanych przez instytucje
z otoczenia społeczno-gospodarczego lub wykonywania zadań o charakterze badawczym na zlecenie takich instytucji,
a w szczególności:
– definiować cel i przedmiot badań, formułować hipotezę badawczą,
– rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,
– wnioskować na podstawie wyników badań.
U2‑P: potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać krytycznej analizy i oceny rezultatów badań, działalności
eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym i ich wkładu w rozwój wiedzy oraz możliwości ich wykorzystania
w praktyce.
U3*: potrafi transferować wyniki prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej [wszystkie profile]
U8‑P potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcie badawcze lub twórcze mające charakter
aplikacyjny, także w środowisku międzynarodowym.
U10‑P: potrafi opracować i realizować z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi proste szkolenia.
III. Kompetencje społeczne (5 pozycji kompetencji dla wszystkich profili programowych; 1 pozycja dystynktywna
dla programów aplikacyjnych)
K4‑P: jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, kreowania nowych idei i poszukiwania – we
współdziałaniu z osobami reprezentującymi inne dyscypliny – innowacyjnych rozwiązań, związanych w szczególności
z komercjalizacją i transferem technologii, podejmowania wyzwań/ryzyka intelektualnego w sferze naukowej/
zawodowej i publicznej oraz ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich decyzji.
P – profil programu: aplikacyjny/praktyczny;
* – kompetencja oznaczona symbolem U3, mimo że odnosi się do wszystkich profili programów, została ujęta w powyższym
zestawieniu ze względu na kluczowe znaczenie dla transferu wiedzy nabywanej przez doktorantów do praktyki profesjonalnej.
Źródło: Kraśniewski i in., 2017, s. 54–56
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Szczupłość dostępnej literatury przedmiotu zawierającej wyniki badań empirycznych
sprawiła, że wykorzystane materiały źródłowe obejmują zaledwie trzy artykuły odnoszące
się do realiów edukacji doktoranckiej typu DBA prowadzonej w krajach obszaru Azji i Pacyfiku (dwa artykuły autorów australijskich oraz jeden artykuł autorki malezyjskiej). Należy
tu podkreślić, że w grudniu 2016 r. udział tego regionu geograficznego w globalnym rynku
programów DBA (mierzony liczbą oferowanych programów DBA dla kadry kierowniczej)
kształtował się na poziomie 18% (3. miejsce po Ameryce Północnej i Europie) [https://www.
dba-compass.com, 28.03.2017].
Chad Perry i Angele Cavaye [2004] za najważniejsze właściwości wyróżniające dyplomy
stopni naukowych PhD i DBA uznają odmienne wykształcenie i wiedzę kandydatów na studia doktoranckie, ukierunkowanie programów (focus) oraz – w następstwie tych właściwości – charakter samej dysertacji doktorskiej. Studia DBA z reguły wymagają od kandydatów
dyplomu studiów magisterskich oraz doświadczenia menedżerskiego. Ukierunkowanie typowych programów DBA ma na uwadze wkład menedżerów i specjalistów z zakresu zarządzania w rozwój praktyki zarządzania. Najważniejszą różnicą między charakterem dysertacji
PhD a naturą rozpraw DBA jest to, że te drugie kładą nacisk na menedżerskie implikacje
podjętego problemu badawczego. Ponadto implikacje te, zdaniem C. Perry’ego i A. Cavaye,
powinny mieć uniwersalny (transferowalny) charakter, czyli odnosić się także do praktyki
zarządzania innych menedżerów, innych organizacji oraz innych sektorów gospodarki.
James Sarros, Robert Willis, Robyn Fisher, Adrian Storen [2005], przedstawiając widoczne
cechy odróżniające programy studiów doktoranckich PhD i DBA, wskazują na główną różnicę w postaci struktury programów oraz jej konsekwencje, a mianowicie aplikacyjny charakter efektów kształcenia na studiach o profilu zawodowym. Struktura programów DBA jest
z reguły bardziej rozbudowana, tj. oferuje więcej zróżnicowanych form kształcenia: zajęcia
wykładowe, seminaryjne, egzaminy cząstkowe, projekty badawcze o charakterze empirycznym obok indywidualnej pracy badawczej i studiów naukowych. Projekty badań empirycznych jako komponenty programu zawodowych studiów doktoranckich skutkują często
włączeniem praktyków – ekspertów z danej profesji – do zespołu tradycyjnych recenzentów
akademickich. Następne odmienności DBA, odnotowane przez J. Sarrosa i współautorów,
to ukierunkowanie programu na poprawę praktyki profesjonalnej menedżera/specjalisty
w organizacjach i instytucjach poprzez stosowanie i rozwój wiedzy teoretycznej, a także
elastyczność programów DBA przyciągających większą różnorodność kandydatów (różne
doświadczenie zawodowe i zainteresowania), a nie wyłącznie na badania i karierę akademicką, jak tradycyjne programy PhD.
Ustalenia autorów obydwu cytowanych artykułów są w znacznej mierze zgodne z trafnym
stwierdzeniem raportu powołanej w 2012 r. Grupy Zadaniowej ds. Studiów Doktoranckich
AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business – Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wyższych Szkół Biznesu) o konieczności analizy dwóch kluczowych wymiarów różnicowania celów i efektów doktorantury i – co za tym idzie – profilu
doktoratów z zakresu biznesu i zarządzania [The Promise of Business Doctoral Education,
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2013]. Według AACSB pierwszy z kluczowych wyznaczników profilu studiów doktoranckich
i powstających tam rozpraw to ukierunkowanie zamierzonych przez doktorantów ścieżek
kariery (akademickiej lub zawodowej/specjalistycznej). Drugi zaś dotyczy ukierunkowania
badań podejmowanych przez doktorantów (badania podstawowe lub badania stosowane/
translacyjne).
W 2004 r. australijscy badacze C. Perry i A. Cavaye [2004], mając na celu ustalenie kryteriów oceny doktoratów w przekroju dwóch typów programów doktoranckich z zakresu nauk
o zarządzaniu: PhD oraz DBA, dokonali analizy zasad sporządzania recenzji oraz formularzy
recenzji prac doktorskich stosowanych na sześciu uniwersytetach. Tę niewielką zbiorowość
uniwersytetów stanowiły uczelnie oferujące (w tych samych departamentach) równolegle
programy o profilu akademickim (PhD) oraz o profilu zawodowym – aplikacyjnym (DBA).
Wyniki tej analizy porównawczej przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Kryteria stosowane na potrzeby oceny dysertacji doktorskich powstałych w ramach
programów DBA według C. Perry`ego i A. Cavaye (N = 6 uniwersytetów australijskich)
Kryteria oceny dysertacji doktorskich typu DBA

Liczba uczelni

Sposób prezentacji treści pracy (m.in. akademicka konwencja i styl pisarski)

6

Umiejętność realizacji badań (zdolność do opracowania koncepcji, planowania i przeprowadzenia
badania; zdolność do samodzielnej pracy badawczej)

5

Wkład w rozwój nauki (przeprowadzenie oryginalnych/znaczących badań w danej dziedzinie;
znaczny postęp w rozwoju wiedzy; wkład do wiedzy w danej dziedzinie)

5

Literatura (adekwatna do problemu badawczego, potwierdzająca zrozumienie dziedziny badań)

4

Analiza informacji/danych

3

Problem badawczy (uzasadnienie i określenie zakresu przedmiotowego)

2

Metodologia (dobór odpowiednich metod)

2

Upublicznienie rezultatów (praca nadająca się do publikacji)

2

Wnioski pracy (mające solidne podstawy naukowe, wykazujące implikacje dla gospodarki)

1

Źródło: Perry, Cavaye, 2004, s. 417

Warto odnotować, że cztery spośród sześciu badanych przez C. Perry’ego i A. Cavaye uniwersytetów australijskich używały tych samych kwestionariuszy recenzji, ergo tych samych
kryteriów recenzji do oceny tradycyjnych dysertacji PhD oraz dysertacji prowadzących do
dyplomu DBA. Dane zawarte w tabeli 4 pokazują znaczne zróżnicowanie pod względem
częstości występowania dziewięciu kryteriów oceny dysertacji doktorskich typu DBA. Do
najczęściej stosowanych kryteriów należały: prezentacja treści pracy, umiejętność realizacji
badań, wkład w rozwój nauki, dobór i ocena literatury przedmiotu.
Według badań J. C. Sarrosa, R. J. Willisa, R. Fisher i A. Storena [2005] objęte sondażem
uniwersytety australijskie, w liczbie ośmiu, wykazywały względną zgodność co do rodzaju
stosowania kryteriów oceny dysertacji DBA (tabela 5). Według tych badaczy treść dysertacji typu DBA powinna w większym stopniu akcentować rezultaty badań doktorantów niż
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metodologię postępowania badawczego. Ponadto autorzy ci postulowali, aby recenzenci dysertacji doktorskich typu DBA wraz z formularzami recenzji otrzymywali informację o celach
i efektach studiów doktoranckich zorientowanych zawodowo oraz krótkie objaśnienie różnic między akademickimi (PhD) a zawodowymi (DBA) programami studiów doktoranckich
z zakresu biznesu i zarządzania.
Tabela 5. Kryteria oceny dysertacji doktorskich przygotowywanych na studiach doktoranckich
DBA według J. C. Sarrosa, R. J. Willisa, R. Fisher i A. Storena (N = 8 uniwersytetów
australijskich)
Kryteria oceny dysertacji doktorskich typu DBA

Liczba uczelni

Przegląd literatury przedmiotu (z reguły określanej jako dogłębny lub na poziomie doktorskim)

8

Gromadzenie (w tym metodologia) i analiza danych

8

Znajomość dziedziny badań (łącznie z kluczowymi źródłami wiedzy)

8

Wniesienie oryginalnego i/lub znaczącego wkładu do danej dyscypliny

8

Sposób prezentacji treści dysertacji

6

Przeprowadzenie samodzielnych badań

5

Rozeznanie ograniczeń badawczych oraz sformułowanie właściwych wniosków

4

Implikacje dla menedżerów i/lub praktyki profesjonalnej

4

Zdolność publikacyjna dysertacji

2

Źródło: Sarros, Willis, Fisher, Storen, 2005, s. 158

Autorzy obydwu badań australijskich sformułowali identyczny wniosek odnośnie do charakteru kryteriów recenzowania prac doktorskich typu DBA. Wniosek ten można zwięźle
ująć w następujący sposób: bezpośrednim następstwem odrębności programowej dwóch
profili studiów doktoranckich (PhD i DBA) powinna być odrębność kryteriów oceny rozpraw będących produktem różnych profili studiów doktoranckich. Autorzy badań, opowiadając się jednoznacznie za istnieniem odrębnych kryteriów oceny dysertacji dla programów
DBA, podjęli próbę opracowania zestawu podstawowych kryteriów oceny tego typu rozpraw
(tabela 6). Warto wiedzieć, że obydwie propozycje kryteriów recenzji doktoratów DBA nie
pozycjonują poszczególnych kryteriów według stopnia ich ważności.
Tabela 6. Propozycja zestawu kryteriów oceny dysertacji DBA według badaczy australijskich
A. Propozycja C. Perry’ego i A. Cavaye [2004]
1. Treść dysertacji:
– dziedzina badań (ograniczona do praktyki zarządzania);
– przegląd literatury (praktyka i teoria dotycząca konkretnego problemu badawczego);
– metodologia zbierania i analizy danych;
– wnioski i implikacje (uwydatnienie implikacji dla profesjonalnej praktyki, przy jednoczesnym obniżeniu rangi
implikacji dla teorii, polityki gospodarczej/sektorowej i przyszłych badań);
– wkład w rozwój wiedzy (szeroko rozumiany: jako przedstawienie nowego problemu, przez nikogo wcześniej
niepodjętego, lub też przeprowadzenie badań empirycznych, które dotychczas nie były podjęte).
2. Sposób prezentacji treści pracy (m.in. respektowanie akademickiej konwencji pisarskiej)
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cd. tab. 6

B. Propozycja J. C. Sarrosa, R. J. Willisa, R. Fisher i A. Storena [2005]
– przegląd literatury przedmiotu respektujący standard prac doktorskich (uwaga: brak jasno określonej definicji
„standardu doktorskiego”);
– wystarczająco rygorystyczne oraz adekwatne techniki gromadzenia i analizy danych;
– przesłanki wskazujące na znajomość dziedziny badań dzięki doświadczeniu w danym sektorze gospodarki objętym
badaniem i/lub obszernemu przeglądowi literatury i dokumentacji badań w danej dziedzinie;
– potencjał rozprawy w zakresie oryginalnego i znaczącego wkładu do dziedziny/obszaru wiedzy, zarówno
na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej, z położeniem nacisku na praktyczne implikacje wyników badań;
– sposób prezentacji dysertacji („jakość gotowego produktu”);
– potencjał doktoranta w zakresie prowadzenia samodzielnych badań;
– strategiczne implikacje wyników badań, zarówno dla badanego sektora gospodarczego, jak i zawodu jako takiego.
Źródło: Perry, Cavaye, 2004, s. 417–420; Sarros, Willis, Fisher, Storen, 2005, s. 160–161

3. Zamiast podsumowania: propozycja kryteriów oceny
rozpraw doktorskich o profilu zawodowym (DBA)
autorstwa N. Maheran Nik Muhammad
W podsumowaniu zamykającym niniejszy artykuł odwołamy się do reasumpcji omówionych w punkcie 2 ustaleń badawczych autorów australijskich, przeprowadzonej przez Nik
Maheran Nik Muhammad [https://www.academia.edu, 16.03.2017] – profesor Uniwersytetu
Malezji w Kalentan (zarządzanie inwestycjami finansowymi), absolwentki programów MBA
i DBA. Wartością dodaną wspomnianej reasumpcji propozycji kryteriów recenzowania rozpraw doktorskich przedstawionych przez badaczy australijskich (tabela 6) jest ich rozwinięcie
i uściślenie, prowadzące w konsekwencji do zarysowania spójnych ram pojęciowych krytycznej oceny rozpraw doktorskich sprofilowanych zawodowo (tabela 7).
W odróżnieniu od ustaleń autorów badań australijskich, w artykule N. Maheran podjęto próbę określenia ważności kryteriów oceny dysertacji DBA. Autorka dokonała ich hierarchizacji przez przypisanie rang od 1 do 9. Na pierwszy plan w owej hierarchii wysunęły
się trzy kryteria: 1) umiejętność realizacji badania naukowego, 2) prezentacja treści dysertacji oraz 3) wkład doktoranta w rozwój wiedzy (z uwydatnieniem implikacji dla praktyki
menedżerskiej).
Znamienne, że porządkowanie najważniejszych kryteriów recenzji prac doktorskich w artykule N. Maheran nawiązuje do pierwszej z tzw. 10 zasad salzburskich, będących wytycznymi
dla projektodawców studiów doktoranckich w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.
Wspomniana zasada brzmi następująco: „Głównym trzonem studiów doktoranckich jest
rozwój wiedzy studentów poprzez prowadzenie samodzielnych badań. Jednocześnie uznaje
się, że studia doktoranckie powinny w coraz większym stopniu zaspokajać potrzeby rynku
pracy doktorantów, który jest szerszy niż środowisko akademickie” [Bologna Seminar, 2005].
Dostrzegalnym uchybieniem zestawu kryteriów zaproponowanego przez N. Maheran
jest pominięcie istotnego komponentu kryterium prezentacji treści rozprawy, a mianowicie umiejętności stosowania zasad pisarstwa naukowego. Najwidoczniej autorka uznała
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tę typową „umiejętność akademicką” za mniej ważną dla doktorantów przygotowujących
rozprawy o profilu zawodowym.
Tabela 7. P
 ropozycja kryteriów oceny rozpraw doktorskich DBA według N. Maheran Nik
Muhammad
Kryterium oceny dysertacji

Objaśnienie/uściślenie

1. Praktykowanie badań naukowych

– z dolność do opracowania koncepcji, planowania i przeprowadzenia
badania,
– s amodzielne wykonywanie pracy naukowej, mające na celu
kształcenie profesjonalistów prowadzących badania.

2. Prezentacja treści dysertacji:
a) objętość
b) rygoryzm naukowy
c) ukierunkowanie
d) teoria

a) 40 000–60 000 słów (programy PhD: 60 000–100 000 słów),
b) umiarkowany i elastycznie traktowany,
c) aplikacyjny charakter dysertacji DBA pod względem strategicznych
implikacji oraz ukierunkowania bardziej na rezultaty badania niż
na jego metodologię,
d) zastosowanie odpowiednich teorii i badań w praktyce profesjonalnej.

3. Wkład w rozwój wiedzy
przeprowadzenie oryginalnych/ znaczących
badań w danej dziedzinie; znaczny postęp
w rozwoju wiedzy; wkład do wiedzy w danej
dziedzinie

– implikacje dla praktyki menedżerskiej,
– położenie silniejszego nacisku na implikacje dla menedżerów oraz
praktyki profesjonalnej (w porównaniu do tradycyjnych programów
PhD – dop. P. B.).

4. Literatura przedmiotu
adekwatna do problemu badawczego;
potwierdzająca zrozumienie dziedziny
badań

–m
 niej obszerna (w porównaniu do tradycyjnych programów PhD
– dop. P. B.)

5. Analiza informacji/danych

–m
 niej obszerna (w porównaniu do tradycyjnych programów PhD –
dop. P. B.)

6. Problem badawczy

– uzasadnienie i określenie zakresu przedmiotowego dysertacji
powiązanego z zadaniami menedżera

7. Metodologia

–d
 obór odpowiednich metod badania (program DBA jest przeznaczony
dla osób, które chcą odbyć gruntowne studia w zakresie danej
dziedziny w celu doskonalenia swojej praktyki profesjonalnej, a przy
tym nie chcą, aby w tych studiach była stosowana metodologia
właściwa dla konkretnego tematu, wymagana w przypadku dysertacji
typu PhD)

8. Upublicznienie rezultatów

– rozprawa nadająca się do publikacji

9. Wnioski rozprawy
mające solidne podstawy naukowe;
wykazujące implikacje dla gospodarki

– wyniki badania mają wpływ na praktykę profesjonalną,
– f ragment tekstu określony umownie jako „implikacje dla zarządzania”
w końcowym rozdziale rozprawy, mogący uwydatnić kwestie ważne
z punktu widzenia praktyki zarządzania, powinien stanowić znaczącą
część dysertacji DBA.

Źródło: N. Maheran Nik Muhammad, https://www.academia.edu, s. 11–13, 16.03.2017

Odmienny cel studiów doktoranckich oraz profil kariery przyjęty dla uczestników programów DBA (rozwój zawodowy wyższej kadry kierowniczej i specjalistów zarządzania)
w porównaniu z programami PhD (kariera naukowa badaczy i wykładowców, zwłaszcza szkół
wyższych) implikuje dobór zestawu efektów kształcenia doktorantów różniących się od efektów kształcenia przypisywanych tradycyjnemu modelowi studiów doktoranckich typu PhD.
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Nie ulega wątpliwości, że następną bezpośrednią konsekwencją odmiennych profili doktorantury: akademickiego i zawodowego powinna być rozdzielność kryteriów oceny rozpraw
doktorskich przygotowywanych przez kandydatów do stopnia naukowego PhD lub DBA.
Większość proponowanych kryteriów oceny rozpraw doktorskich typu DBA może z powodzeniem spełniać rolę wskazówek metodycznych dla recenzentów polskich prac doktorskich
ukierunkowanych na praktykę zarządzania, których autorami są najczęściej menedżerowie
oraz specjaliści ds. zarządzania, a także projektowanych rozpraw o profilu wdrożeniowym.
Kryteria recenzowania rozpraw doktorskich sprofilowanych zawodowo/praktycznie są wartościowym uzupełnieniem uniwersalnych, tradycyjnych kryteriów recenzji, powszechnie
stosowanych w ocenie prac doktorskich w dziedzinie nauk o zarządzaniu, czy też – szerzej
rzecz ujmując – w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych.
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Proposals of Appraisal Criteria of Vocationally/Practically Oriented
Doctoral Dissertations. Exemplified by Management Sciences
Summary
The article is meant to review the discussion and research findings justifying the thesis on the necessity
for application of different criteria of appraisal of two different types of doctoral dissertations: traditional research dissertations of the PhD type (Doctor of Philosophy) and dissertations of a vocational/
practical profile of a DBA type (Doctor of Business Administration). The article includes the discussion
about three issues. The first introductory section of the article concerns the lack of precision in defining the appraisal criteria of doctoral dissertations as well as the freedom of interpretation of profiles
of doctoral degrees and dissertations. The second section deepens our knowledge of the question of
identicality vs. diversity of appraisal criteria of doctoral dissertations completed within doctoral studies
oriented academically or vocationally (for example DBA). The starting point for the analysis of this
problem is a short discussion of key features of vocational doctoral dissertations. The third section,
which concludes the article instead of a traditional summary, includes the proposal of appraisal criteria of vocational doctoral dissertations (DBA) – by professor N. Maheran Nik Muhammad, a Malaysian researcher of DBA studies. The proposal of a set of criteria of DBA dissertations reviews develops
research conducted earlier by two teams of Australian researchers
Key words: doctoral studies, Doctor of Business Administration (DBA), doctoral dissertations, criteria
of dissertations reviews
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Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
studenckiej na podstawie badań empirycznych

Streszczenie
Wdrożenie efektywnego systemu wspierania przedsiębiorczości studenckiej na uczelni wymaga przeprowadzenia diagnozy potrzeb, identyfikacji barier i motywatorów przedsiębiorczości oraz oceny potencjału przedsiębiorczego wśród studentów. Autorka prezentuje wyniki badań, przeprowadzonych w tym
obszarze wśród studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Otrzymane rezultaty pomogą w organizacji wsparcia szkoleniowego, doradczego, organizacyjnego i finansowego potrzebnego studentom w rozwijaniu ich przedsięwzięć biznesowych. Badania, mimo iż
przeprowadzone w skali jednej uczelni, mogą stanowić punkt odniesienia dla innych polskich uniwersytetów doskonalących rozwiązania systemowego wspierania przedsiębiorczości studenckiej. Wnioski
z własnych badań empirycznych zostały uzupełnione rekomendacjami sformułowanymi przez uznanych w dziedzinie ekspertów.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka, wsparcie biznesu
Kod klasyfikacji JEL: L26
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1. Wprowadzenie
Studiująca młodzież coraz częściej rozważa rozpoczęcie kariery jako przedsiębiorca.
Motywy tego wyboru są bardzo zróżnicowane: od chęci realizacji pasji, ambicji, uzyskiwania ponadprzeciętnych dochodów, przez trudności w znalezieniu pracy, po chęć pomagania
innym. Równie duże jest zróżnicowanie potrzeb wsparcia przyszłych przedsiębiorców: od
wsparcia szkoleniowo-doradczego, przez pomoc w pozyskaniu kapitału, obsługę księgową
i doradztwo podatkowe, po zapewnienie fizycznej przestrzeni i zaplecza badawczo-rozwojowego. Elementy te uczelnia powinna uwzględnić w projektowaniu systemu stymulowania
przedsiębiorczości studenckiej.
Celem artykułu jest przedstawienie diagnozy motywów, barier i zachęt oraz potrzeb
wsparcia przedsiębiorczych studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie, dokonanej poprzez badania empiryczne całej społeczności studenckiej Uniwersytetu. Identyfikacja powyższych czynników, w zestawieniu z cechami badanych,
takimi jak: płeć, rodzaj, tryb i kierunek studiów, miejsce zamieszkania, status materialny,
zawodowy i stan cywilny, pozwala lepiej zrozumieć oczekiwania różnych grup studentów
i w optymalny sposób zaprojektować system stymulowania przedsiębiorczości studenckiej.
System ten powinien obejmować obszary: kształcenia przedsiębiorczości, kształtowania
postaw przedsiębiorczych oraz wspierania przedsiębiorczości.
Diagnoza ogółu społeczności studenckiej stanowi wstępny etap rozpoznania potrzeb.
W kolejnym etapie należy przeprowadzić pogłębione wywiady z osobami deklarującymi
zamiary realizacji przedsięwzięć biznesowych.
W artykule wyodrębniono część definiującą termin przedsiębiorcy, przedsiębiorczości
akademickiej oraz przedsiębiorczości studenckiej w świetle dotychczas przeprowadzonych
badań. W następnej kolejności, odnosząc się do innych badań i statystyk dotyczących problematyki wspierania przedsiębiorczości akademickiej, nakreślono obszary pożądanego
wsparcia uczelni w obszarze kształcenia, kształtowania postaw i wspierania przedsiębiorczości jako elementów kompleksowego systemu wspierania przedsiębiorczości akademickiej.
W dalszej kolejności dokonano diagnozy potrzeb studentów Uniwersytetu Pedagogicznego
w tych sferach. Na zakończenie przedstawiono konkluzje i rekomendacje w zakresie wspierania studenckiej przedsiębiorczości.

2. Przedsiębiorczość studencka jako element
przedsiębiorczości akademickiej
Definiowania terminu przedsiębiorcy i przedsiębiorczości podejmowało się wielu badaczy [por. Schumpeter, 1931; Weber, 1930; McClelland, 1961; Hagen, 1962; Barth, 1967; Begley
i Boyd, 1987; Brockhaus, 1982; Brockhaus i Horwitz, 1986; Gasse, 1977; Kets De Vries,
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1977; Sexton i Bowman, 1985; Sexton i Upton, 1990], ale także blogerów, co jest przejawem
powszechnego zainteresowania przedsiębiorczością [zob. https://lukaszrosicki.pl, 4.08.2017].
Najbardziej znana jest definicja przedsiębiorcy J. A. Schumpetera [1931; por. Wechta, 1997],
który nakreśla sylwetkę przedsiębiorcy jako typ indywidualnego przywódcy ekonomicznego,
którego cechuje siła woli i osobista odpowiedzialność za sukces. Ekonomiczne przywództwo
przedsiębiorcy wyraża się w podejmowaniu przez niego innowacyjnych działań gospodarczych, zaś jego ekonomiczna funkcja polega na reformowaniu i rewolucjonizowaniu wzorca
produkcji poprzez wykorzystywanie nowych pomysłów czy nierozpoznanej dotąd technicznej możliwości produkcji nowego produktu za pomocą nowych metod, poprzez udostępnienie nowych źródeł podaży surowców lub nowych rynków zbytu dla wytwarzanej produkcji,
poprzez zmiany organizacyjne w przemyśle itd. Innowacyjna funkcja przedsiębiorcy przejawia się w tym, że przedsiębiorcy wprowadzają nowe kombinacje (czyli innowacje): wytwarzając nowy produkt, wprowadzając nową technikę produkcji, odkrywając nowy rynek zbytu,
nowe źródło podaży surowców, nową organizację produkcji.
Z punktu widzenia celu artykułu, koncentrującego się na przedsiębiorczości studenckiej,
warto zaznaczyć, iż chociaż zgodnie z prawem za przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną,
osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą
(art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) [tekst
jedn.: Dz.U. 2017 poz. 2168], to jednak za „prawdziwego przedsiębiorcę” uważa się autora
twórczej destrukcji, czyli osobę, która burzy istniejący ład i – poszukując nadzwyczajnego
zysku – wdraża innowacje, podejmując przy tym wysokie ryzyko [Schumpeter, 2003].
Natomiast S. Shane i S. Venkataraman [Shane, Venkataraman, 2000; Venkataraman,
1997] przedsiębiorczość rozumieją jako działalność związaną z odkryciem, ewaluacją i wykorzystaniem szans wprowadzenia na rynek nowych produktów, usług, sposobów organizacji
rynków, procesów i surowców poprzez organizację wysiłków wcześniej nieznanych.
Przeniesienie problematyki przedsiębiorczości na grunt uniwersytetu poskutkowało
powstaniem nowego terminu – przedsiębiorczości akademickiej. Uczelnie zaczęły realizować badania o charakterze utylitarnym, tzw. badania stosowane, a także prace badawczo-rozwojowe, co spowodowało, iż uniwersytet ewoluował, odchodząc stopniowo od modelu
opartego na ideach von Humboldta w kierunku modelu „uniwersytetu przedsiębiorczego”
[zob. Biały, 2011].
Akademicka przedsiębiorczość w krajach anglosaskich utożsamiana jest z powstawaniem
na uczelniach firm odpryskowych typu spin-out (z udziałami uczelni) lub spin-off (niezależnych od uczelni) oraz z przedsiębiorczością samej uczelni, która oferuje nowe technologie i know-how, komercjalizując wiedzę wspólnie z twórcami tych rozwiązań. W Polsce za
przedsiębiorczość akademicką uważa się ponadto aktywność biznesową osób związanych
z uczelnią, edukację w obszarze przedsiębiorczości oraz stymulowanie przedsiębiorczości
[Banerski, Gryzik, Matusiak, Mażewska, Stawasz, 2009].
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Przedsiębiorczość studencka jest istotną składową przedsiębiorczości akademickiej i obejmuje zakładanie i prowadzenie biznesów przez studentów uczelni zarówno w formie spin-out
(jeśli występuje zaangażowanie uczelni w przedsięwzięcie), jak też spin-off (przy braku zaangażowania uczelni w biznes), ewentualnie w ramach „biznesu na próbę” w formule prawnej
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
W obszar przedsiębiorczości akademickiej, a zatem także studenckiej, wchodzi segment
tzw. ambitnej przedsiębiorczości, innowacyjnej, opartej na wiedzy (high-potential, high-expectation entrepreneurship) [Autio, 2003; Cieślik, 2006; www.cieslik.edu.pl, 4.08.2017]. Bazując
na pojęciu sprawności kreatywnej, która w ujęciu J. Kocha [2008] jest sumą wiedzy (przyrastającej degresywnie w miarę kształcenia się oraz przyrostu doświadczenia) i naturalnej
kreatywności (której poziom jest najwyższy w wieku przedszkolnym, później zaś stopniowo
maleje), należy stwierdzić, że studenci znajdują się w optymalnym dla rozwijania ambitnych
biznesów momencie. Ich naturalna kreatywność jest jeszcze na wysokim poziomie, a jednocześnie ich poziom wiedzy znacząco rośnie.
Tę właśnie zależność dostrzegają twórcy polityki, którzy, upatrując szans na wykreowanie innowacyjnych, ambitnych biznesów, m.in. zakładanych przez studentów, inicjują szereg
programów finansowania tzw. start-upów [zob. Gemzik-Salwach, Perz, 2014], czyli tymczasowych organizacji, które poszukują rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego [Blank, Dorf, 2013]. Warto wspomnieć największy tego typu program w Europie
Środkowej i Wschodniej „Start in Poland”, w ramach którego w rozwój start-upów zostanie
zainwestowane prawie 3 mld zł [https://www.parp.gov.pl, 4.08.2017]. Dostępność finansowania publicznego i publiczno-prywatnego (np. z funduszy seed capital, venture capital), jak też
znacząco już rozwinięte otoczenie instytucjonalne wsparcia młodych firm, powinny stanowić istotne zachęty dla rozwijania studenckiej przedsiębiorczości.

3. Pożądane obszary wspierania przedsiębiorczości akademickiej
Zadaniem uczelni, pretendującej do miana przedsiębiorczej, jest wdrażać taki system
wsparcia przedsiębiorczości, który będzie efektywnie wspierał studentów w wykorzystywaniu nadarzających się szans oraz w realizowaniu ich przedsiębiorczych pasji. System ten
powinien obejmować obszary: edukowania przedsiębiorczości, kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz wspierania przedsiębiorczości.
Według modelu procesu przedsiębiorczego J. A. Timmonsa [1999] czynnikami warunkującymi proces kreowania przedsięwzięć biznesowych, również na uczelni, są:
• szansa, jaką przedsiębiorca („student – inicjator”) musi rozpoznać na rynku;
• zespół, jaki lider powinien stworzyć, aby był on w stanie wykreować rozwiązanie będące
odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę rynkową, czyli szansę;
• zasoby, jakie należy zorganizować i właściwie nimi zarządzać, aby przedsięwzięcie mogło
zostać zrealizowane.
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3.1. Kształcenie przedsiębiorczości
W dobie trudności, jakie napotykają absolwenci na rynku pracy, coraz więcej uwagi
poświęca się kształceniu przedsiębiorczości. Jednak jeśli chodzi o osoby z wyższym wykształceniem sytuacja jest nienajgorsza i poprawiła się w ostatnich kilku latach: w I kwartale 2017 r.
stopa bezrobocia w tej grupie osób według danych GUS w Polsce wynosiła 2,4%, w adekwatnym kwartale 2016 r. – 3,4%, zaś w 2015 r. – 4,5%. W pozostałych grupach podziału ze
względu na wykształcenie wskaźnik ten był znacznie wyższy [http://stat.gov.pl, 4.08.2017].
Własny biznes zakładają coraz częściej osoby, które traktują to zajęcie jako alternatywę dla
zatrudnienia na etacie.
Podążając za elementami modelu procesu przedsiębiorczego, uczelnie, chcąc wspierać
swoich studentów, powinny uczyć kreatywnego myślenia i twórczego podejścia do rozwiązywania rzeczywistych problemów. Kształcenie to powinno być zorientowane na wykorzystywanie wiedzy z różnych źródeł i dziedzin w celu kreowania nowych rozwiązań. Dlatego
w przyjętej strategii nauczania powinno się wykorzystywać metody oparte na działalności
praktycznej, tj. aktywizujące metody interaktywne, np.: metody grupowego podejmowania
decyzji, gry dydaktyczne, studium przypadku, projekt, analizę SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia), które są bardziej skuteczne w nauczaniu niż metody oparte na słowie, obserwacji i pomiarze [Dale, 1969;
Kupisiewicz, 1996].
Alternatywą dla klasycznego zaliczenia ekonomicznych i biznesowych przedmiotów
powinny być zestawy praktycznych w biznesie dokumentów, jak biznesplan, strategia rozwoju,
plan marketingowy, prezentacja dla inwestora, tzw. pitch elevator – jako „obrona” przygotowanego biznesplanu. Jako że współczesny przedsiębiorca to człowiek wszechstronny, a prowadzenie biznesu wymaga umiejętności łączenia wiedzy z wielu dziedzin, słuszne wydaje się
– i potwierdzają to praktyczne doświadczenia autorki – usystematyzowanie procesu kształcenia przedsiębiorczości w formie odrębnej specjalizacji, w ramach której studenci mogliby
wiedzę ze studiowanego konkretnego kierunku studiów dopełnić wiedzą i umiejętnościami
niezbędnymi do założenia i zarządzania biznesem.
W proces kształcenia w obszarze przedsiębiorczości powinni być włączani praktycy
[Darecki, https://www.youtube.com, 4.08.2017], w szczególności przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukces w biznesie i mogą studentom służyć cennymi radami i ukazywać praktyczne
przykłady rozwiązywania konkretnych problemów pojawiających się w praktyce biznesowej.
Powinni oni także pełnić rolę doradczą w konstruowaniu uczelnianych programów nauczania.
Aktywne poszukiwanie pomysłów na biznes i upatrywanie szans rynkowych wymaga
tzw. czujności przedsiębiorczej, czyli wnikliwej umiejętności identyfikowania nisz rynkowych,
którą to cechę niektórzy posiadają w sposób naturalny, inni zaś mogą ją w sobie wykształcić,
w czym uczelnia również powinna pomagać [http://econ.umk.pl, 4.08.2017].
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3.2. Stymulowanie postaw i wsparcie przedsiębiorczości
Jak pokazuje doświadczenie, postawy przedsiębiorcze studentów mogą być kształtowane
w ramach specjalistycznych programów edukacyjnych i szkoleniowo-doradczych, włącznie
z bardziej zaawansowanymi formami wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości – preinkubacją, inkubacją i akceleracją. Efekty tych działań zdecydowały o odejściu od poglądu
dominującego jeszcze do lat 70. ubiegłego wieku, że o sukcesie w przedsiębiorczym działaniu
decydują cechy wrodzone. Aktualnie nie budzi żadnych wątpliwości fakt, że udział w szkoleniach i doradztwie zwiększa znacząco skłonność do założenia biznesu i szanse na jego powodzenie. I choć Polacy oceniani są jako jedna z najbardziej przedsiębiorczych nacji na świecie,
pozostaje niedosyt w zakresie wykorzystania przedsiębiorczego potencjału, a zwłaszcza jego
innowacyjnego segmentu [Cieślik, Guliński, Matusiak, Skała-Poźniak, 2011].
Z najnowszych badań Instytutu PBS wynika, że najbardziej entuzjastycznie nastawieni
do własnego biznesu są ludzie młodzi (do 25 roku życia) [Tomczyk, 2017]. Z kolei badania
Fundacji Initium [2011], przeprowadzone przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, wskazują, że aż 78% studentów chciałoby założyć własną firmę, ale przed realizacją tych marzeń powstrzymują ich: niedobór kapitału, wysokie ryzyko, codzienna biurokracja oraz brak doświadczenia. Ponad połowa badanych studentów uważała, że uczelnia nie
przygotowała ich dobrze do prowadzenia własnego biznesu.
Stymulowanie postaw przedsiębiorczych na uczelni wymaga stałego wzmacniania, m.in.
poprzez organizowanie cyklicznych spotkań z ludźmi biznesu, zarówno doświadczonymi
przedsiębiorcami, znanymi dobrze w danym środowisku, jak też z młodymi absolwentami
danej uczelni, którzy zaczynają odnosić sukcesy. Postawy przedsiębiorcze są także stymulowane przez konferencje o tematyce biznesowej oraz warsztaty praktyczne, rozwijające różnego rodzaju umiejętności potrzebne w zarządzaniu firmą.
Obok organizowania wydarzeń, kluczowe jest zapewnienie instytucjonalnego wsparcia
organizacyjnego, by umożliwić studentom dostęp do konsultacji z ekspertami branżowymi,
mentorami i coachami biznesowymi, co pozwoli im na bieżąco konsultować i weryfikować rodzące się pomysły. Dla rozwijania przedsięwzięć angażujących nowe technologie niezbędny jest dostęp do specjalistycznego zaplecza badawczo-rozwojowego, gdzie w twórczej
pracy zespołowej można opracowywać prototypowe rozwiązania produktów, przy wsparciu
naukowców zatrudnionych na uczelni. Zaplecze to bywa lokalizowane najczęściej w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, akceleratorach, parkach technologicznych, centrach
transferu technologii i specjalistycznych laboratoriach. Zaangażowanie aparatury i pracowników uczelni w studenckie biznesy wiązać się będzie z koniecznością uregulowania zasad
zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacją wiedzy na uczelni. Reguły te powinny
być przejrzyste, zrozumiałe i upowszechnione, co jest warunkiem powstawania studenckich
oraz studencko-profesorskich spin-offów na uczelniach.
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Wnioski wypływające z diagnozy potrzeb społeczności akademickiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości zawarto w dalszej części artykułu.

4. Wyniki badań empirycznych
4.1. Cel i metodologia badań
Celem badań jest diagnoza potrzeb wsparcia w zakresie stymulowania przedsiębiorczości
studenckiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
w szczególności poprzez poznanie planów, motywów, barier i potrzeb wsparcia studentów
planujących własny biznes. Dokonano analizy zróżnicowania badanej grupy ze względu
na następujące charakterystyki: płeć, tryb, rodzaj i rok studiów, wydział, kierunek, miejsce
zamieszkania, sytuacja zawodowa, status cywilny, materialny oraz stan rodzinny.
Rezultaty posłużą do działań w obszarze systemowego wsparcia przedsiębiorczości studenckiej Uniwersytetu, a w szczególności do wdrożenia międzywydziałowej specjalizacji
„Przygotowanie do biznesu”, która umożliwi studiującym na Uniwersytecie pozyskać wiedzę
i praktyczne umiejętności niezbędne do stworzenia innowacyjnego i rozwojowego biznesu.
Diagnozę potrzeb przeprowadzono, kierując kwestionariusz ankiety do wszystkich studentów Uniwersytetu Pedagogicznego (studiów pierwszego i drugiego stopnia, doktoranckich
oraz podyplomowych) za pośrednictwem portalu „Wirtualna Uczelnia”.
Badania zrealizowane zostały w lipcu 2017 r. i na dzień 31.07.2017 r. (badania w toku)
wzięło w nich udział 488 studentów.

4.2. Charakterystyka respondentów
Zdecydowaną większość wśród respondentów stanowiły kobiety (77%). Studenci studiów stacjonarnych stanowili 71,5%. Na pierwszym roku studiów znajdowało się 30,7%,
na drugim 43%, zaś na trzecim – 26,2% badanych. Aż 77,6% to studenci trzech wydziałów:
humanistycznego (30,6%), pedagogicznego (25%) oraz filologicznego (22,1%). Ponadto po 8%
badanych studiowało na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym oraz na Wydziale
Sztuki, zaś najmniejsza grupa (6,4%) reprezentowała Wydział Geograficzno-Biologiczny.
Zdecydowaną większość (93,6%) stanowili studenci studiów pierwszego (62,7%) i drugiego
stopnia (30,9%), studenci studiów doktoranckich stanowili 5,1%, zaś podyplomowych tylko
1,2%. Badani to studenci aż 112 kierunków studiów, spośród których najliczniej reprezentowane są: filologia (13,7%), administracja (8,8%), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
(7,2%), bezpieczeństwo wewnętrzne (6,2%), bezpieczeństwo narodowe (4,5%), pedagogika
specjalna (4,1%) oraz informatyka (4,1%). Najliczniej w badaniach wzięli udział mieszkańcy
wsi (38,3%) oraz dużych miast (pow. 100 tys. mieszkańców) – 38,7%. W miastach o wielkości
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do 20 tys. mieszkańców na stałe mieszkało 9,8%, od 21 do 50 tys. mieszkańców – 8,8%, zaś od
51 do 100 tys. mieszkańców – 4,3% respondentów. Jeśli chodzi o status zawodowy badanych,
to zdecydowanie największa grupa (40,8%) pracowała dorywczo na umowy cywilnoprawne,
drugą w kolejności grupę stanowiły osoby niepracujące (27%), 20,3% pracowało w firmach
prywatnych, 11,5% w administracji publicznej, a 4,1% prowadziło własną działalność gospodarczą. Swój status cywilny jako osoby wolnej określiło 59,8%, zaś w związku pozostawało
40,2%. Aż 88,5% respondentów to osoby bezdzietne, pozostali badani posiadają nie więcej
niż troje dzieci. Własny status materialny większość ocenia jako przeciętny (44,7%) lub dobry
(37,5%), 10,9% jako niezadowalający, zaś 7% jako bardzo dobry.

4.3. Plany na własną działalność gospodarczą
Spośród 488 osób, które wzięły udział w badaniach jedynie 15,6% nie rozważa założenia własnego biznesu, zaś 16,4% ma już wstępny pomysł na biznes, kolejne 16% ma pomysł,
ale brakuje im wiedzy biznesowej oraz obawia się porażki, 13,5% planuje biznes, choć jeszcze nie ma na niego pomysłu, 34,4% plany o biznesie na razie odsuwa na bliżej nieokreśloną
przyszłość, zaś 4,1% już prowadzi własną działalność gospodarczą.
Bliżej realizacji swoich biznesowych zamierzeń są relatywnie częściej mężczyźni, choć
stanowili oni zdecydowaną mniejszość wśród respondentów (23%), mężczyźni też znacznie
częściej (22,3%) niż kobiety (14,6%) deklarowali posiadanie już pomysłu na przedsięwzięcie (o występowaniu istotnych różnic między badanymi cechami pozwala rozstrzygać wartość bezwzględna reszty skorygowanej wyższa od 1,5). Oni także częściej niż kobiety (3,2%)
prowadzą już własną działalność gospodarczą (7,1%), a także częściej deklarują chęć podejmowania biznesu, pomimo braku skrystalizowanego pomysłu (17,9%, zaś kobiety – 12,2%).
Kobiety z kolei częściej odsuwają plany biznesowe na później (36,7%; mężczyźni 26,8%).
Wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż płeć istotnie statystycznie różnicuje plany biznesowe studentów (χ2 Pearsona = 12,43, df = 4, p < 0,05). Jednak korelacja między płcią badanych a ich planami biznesowymi jest słaba (C = 0,16; p < 0,05).
W badanej zbiorowości pozostałe zmienne opisujące badanych, jak: tryb, rok, wydział,
rodzaj, kierunek studiów, miejsce zamieszkania, stan cywilny i rodzinny, sytuacja zawodowa,
status materialny, nie różnicują istotnie statystycznie badanej zbiorowości pod względem
zamiarów biznesowych.
Jednak stanowczo należy podkreślić, iż własny biznes to ścieżka kariery zawodowej często rozważana przez społeczność akademicką (zwłaszcza przez mężczyzn) Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie.
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4.4. Bariery przedsiębiorczości
Czynniki, które najmocniej hamują postawy przedsiębiorcze wśród studentów UP
to według częstości wskazań: brak kapitału (54,7% badanych), brak wiedzy na temat zakładania i prowadzenia firmy (52,5%), wysokie podatki i składki ZUS (45,1%), obawa przed
porażką (36,7%), biurokracja (36,5%), brak kontaktów biznesowych (28,9%), brak wiedzy nt.
instytucji wsparcia biznesu (21,9%), duża konkurencja (24,8%) oraz brak pomysłu (19,5%).
Łatwo zauważyć, że – w opinii badanych – do uruchomienia własnego biznesu niezbędny jest kapitał początkowy, stąd jego brak na etapie studiowania wydaje się najważniejszą barierą. Brak wiedzy biznesowej, doświadczenia, wysokie koszty prowadzenia biznesu
i biurokracja, jak też sama obawa przez porażką to pozostałe ważne bariery przedsiębiorczości, pokazujące, iż studenci UP reprezentują typowe dla Polaków w tym zakresie postawy.
Żmudne obowiązki przedsiębiorcy związane z koniecznością prowadzenia różnego rodzaju
dokumentacji, obciążenie psychiczne, stres, zbyt duża odpowiedzialność, konieczność bycia
„osobą władczą” oraz nadmierne obciążenie pracą są ważnymi barierami powstrzymującymi
przed podjęciem decyzji o własnym biznesie, które zdecydowali się indywidualnie doprecyzować badani studenci.
Osoby mające inne plany na karierę zawodową niż własny biznes wskazywały, iż lepiej
zatrudnić się w organizacjach, firmach, które posiadają już konkretną ofertę, na którą jest
popyt, niż kierować całą swoją energię „na słaby i żmudny start”, oraz że warto szukać możliwości zatrudnienia się w zawodach powiązanych ze studiowanymi kierunkami.

4.5. Czynniki motywujące i samoocena predyspozycji do biznesu
Do realizacji własnego biznesu skłaniają badanych: możliwość realizacji swoich pasji
i podjęcia nowych wyzwań (67%), uzyskanie niezależności i samodzielności (66,4%), możliwość uzyskania znaczących dochodów (59,6%). Rzadziej wskazywano na: chęć osiągnięcia
sukcesu jako przedsiębiorca (22,5%), brak atrakcyjnych ofert na rynku pracy (15%) oraz chęć
zdobycia uznania w otoczeniu (13,3%). Inne czynniki motywujące to: chęć zmaterializowania własnego pomysłu na biznes, pomoc potrzebującym, optymalizacja kosztów pracy, co
ma miejsce m.in. w branży IT, gdzie studenci, by realizować zlecenia na rzecz konkretnego
podmiotu, zakładają własną działalność gospodarczą.
Na pytanie o ocenę swoich predyspozycji do prowadzenia własnego biznesu, aż 45,1%
badanych odpowiada, że nadaje się na przedsiębiorcę, ale musi poszerzyć wiedzę biznesową,
19,3% uważa się za osobę zaradną i stara się być samowystarczalna. Za mało przedsiębiorczych
uważa się 4,7% badanych, ale tylko 0,4% uważa, że zupełnie nie ma predyspozycji do prowadzenia własnego biznesu. Trudności w dokonaniu samooceny przedsiębiorczych cech miało
30,5% („nie wiem, trudno mi to ocenić”). Jednakże badania nie pozwalają zidentyfikować
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istotnych statystycznie różnic, co pozwoliłoby nakreślić sylwetki osób, które uważają się za
przedsiębiorcze, aby istotnie odróżnić je od pozostałych, nieprzedsiębiorczych osób.

4.6. Otoczenie instytucjonalne i źródła przedsiębiorczych inspiracji
W rozpoznaniu potrzeb wsparcia biznesowego ważna jest ocena studenckich umiejętności w zakresie samodzielnego rozpoznania możliwości pozyskania wsparcia i ogólnej
wiedzy na temat instytucji oraz czerpania inspiracji biznesowych z szeregu różnorodnych
źródeł informacji.
Najbardziej pożądanymi typami instytucji, z których wsparcia studenci planowaliby
skorzystać zakładając własny biznes, są: fundusze inwestycyjne (38,7%), banki (36,7%), Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (27%), Akademickie Biuro Karier (23%), parki naukowo-technologiczne (15,6%). Ponadto badani wymienili jeszcze urzędy pracy oraz instytucje
przydzielające dotacje unijne. Spora grupa (4,1%) natomiast przyznała, iż nie potrafi wskazać żadnej instytucji, z której wsparcia chciałaby skorzystać, z uwagi na brak jakiejkolwiek
wiedzy w tym zakresie.
Wydaje się zatem – wobec znaczącego rozwoju infrastruktury instytucjonalnej wsparcia
biznesu – że wiedza na ten temat powinna być szerzej upowszechniana, zwłaszcza w społeczności akademickiej, gdzie upatruje się zwykle możliwości powstania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych.
Poproszeni o wskazanie źródeł inspiracji i czerpania wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej, badani najczęściej wskazywali na: Internet (81,8%), obserwację otoczenia (59%), kontakty ze znajomymi prowadzącymi biznes (46,3%), uczelnię (13,9%), filmy
o tematyce biznesowej (9,6%), biura i instytucje doradcze (5,9%) i inne, np. czasopisma,
książki, analizy przypadków.

4.7. Rodzaje potrzebnego wsparcia w zakładaniu własnej firmy
Ważnym celem prowadzonych badań była identyfikacja rodzaju wsparcia potrzebnego
w planowaniu uruchomienia własnego biznesu. Najbardziej potrzebne wsparcie1 – zdaniem
badanych – to: dotacje na start (85%), pomoc w pozyskaniu kapitału na biznes (81,9%), wiedza
biznesowa i ekonomiczna (81,1%), obsługa księgowa i doradztwo podatkowe (77,2%), doradztwo w planowaniu biznesu (76,3%), udostępnienie lokalu np. w inkubatorze przedsiębiorczości (56,3%). Inne rodzaje potrzebnego wsparcia, jakie zostały wymienione, to m.in.: wiedza
w zakresie badań rynku, marketingu, promocji w mediach społecznościowych, zarządzania
1

Za potrzebne wsparcie przyjmuje się odpowiedzi respondentów dotyczące oceny potrzeby poszczególnych
rodzajów wsparcia na poziomie 5 lub 6 punktów (w skali od 1 – niepotrzebne do 6 – bardzo potrzebne).
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personelem, pomoc w przetestowaniu pomysłu, ułatwienie nawiązania kontaktów biznesowych, poparcie ze strony najbliższego otoczenia, wsparcie motywacyjne, coachingowe,
doradztwo ze strony doświadczonych przedsiębiorców i pomoc osób zaufanych, jak też zainteresowanych tworzeniem nowych rozwiązań.
Dotacje na start z Powiatowych Urzędów Pracy i funduszy unijnych są najbardziej pożądanymi rodzajami wsparcia przez badanych i nie różnicuje ich w tej kwestii żadna ze zmiennych demograficznych.
Drugim, najczęściej wymienianym rodzajem wsparcia jest pomoc w pozyskaniu kapitału
na rozpoczęcie biznesu. Badanych różnicuje w tym zakresie płeć (χ2 Pearsona = 11,75, df = 5,
p < 0,05): kobiety częściej wskazywały na potrzebę wsparcia w tym aspekcie („potrzebne
wsparcie” – 36,7% kobiet, 26,8% mężczyzn). Z kolei mężczyźni częściej deklarowali, iż
pomoc w pozyskaniu kapitału na start jest im „średnio potrzebna” (17%, kobiet 8,2%) lub
„mało potrzebna” (6,3%, kobiet 3,2%). Siła związku między tymi zmiennymi jest słaba
(C = 0,15; p < 0,05).
Tryb studiów nieznacznie różnicuje potrzeby badanych w zakresie potrzebnej pomocy
w pozyskiwaniu kapitału na biznes – studenci studiów niestacjonarnych częściej wskazywali, że w tym zakresie pomoc im jest bardzo potrzebna (55,4% badanych ze studiów niestacjonarnych, 44,1% stacjonarnych). Pozostałe zmienne nie różnicują badanej zbiorowości
w analizowanym aspekcie wsparcia.
Jeśli chodzi o potrzebę wsparcia w zakresie wiedzy biznesowej i ekonomicznej, badanych różnicuje płeć (χ2 Pearsona = 15,95; df = 5, p < 0,05): mężczyznom rzadziej niż kobietom
potrzebne jest wsparcie w tym obszarze – częściej oceniali to jako średnio potrzebne (19,6%
mężczyzn, zaś tylko 8,5% kobiet), podczas gdy kobietom taka pomoc byłaby potrzebna częściej
(40,7% kobiet, 27,7% mężczyzn). Siła związku między potrzebą wsparcia w zakresie wiedzy
biznesowej i ekonomicznej a płcią jest słaba (C = 0,18; p < 0,05). Badanych różnicuje również
status cywilny (χ2 Pearsona = 11,71; df = 5, p < 0,05): osoby pozostające w związku zdecydowanie częściej wskazywały, iż wsparcie w zakresie wiedzy jest im bardzo potrzebne (50%
będących w związkach, podczas gdy 38,7% wolnych). Z kolei osoby wolne potrzebę wsparcia
w tym obszarze uważały za mniej palącą („potrzebne wsparcie” – 41,8%, wobec 31,6% badanych pozostających w związku). Pozostałe zmienne cechujące badanych nie różnicują badanej zbiorowości w zakresie potrzeby wsparcia w obszarze wiedzy biznesowej i ekonomicznej.
Jeśli chodzi o obsługę księgową i doradztwo podatkowe oraz udostępnienie lokalu
np. w inkubatorze przedsiębiorczości, to żadna ze zmiennych demograficznych nie różnicuje istotnie statystycznie badanej zbiorowości w tym zakresie.
W obszarze doradztwa w planowaniu biznesu uwydatnia się potrzeba pomocy (czyli
„bardzo potrzebne wsparcie”) zwłaszcza wśród studentów studiów niestacjonarnych (41%
studentów studiujących niestacjonarnie, w porównaniu do 29,2% studentów studiujących
stacjonarnie).
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5. Podsumowanie i rekomendacje
Podsumowując wyniki badań empirycznych, należy zauważyć, że zamierzenia biznesowe
wśród studentów Uniwersytetu Pedagogicznego są ważną ścieżką rozwoju kariery zawodowej, rozważaną przez ponad 80% badanych. Czynniki hamujące przedsiębiorczość to: brak
kapitału, wiedzy biznesowej i kontaktów, ale także wysokie koszty biznesu, biurokracja
oraz obawa przed porażką. Z kolei najważniejszymi zachętami są: możliwość realizacji pasji
i wyzwań, niezależność oraz możliwość osiągnięcia znaczących dochodów.
Dla realizacji planów biznesowych najważniejszy jest kapitał oraz pomoc w jego pozyskaniu, a także wiedza biznesowo-ekonomiczna, obsługa księgowa i doradztwo, w mniejszym
zakresie zaś udostępnianie powierzchni.
W uczelniach upatruje się potencjału innowacyjnego dla rozwoju przedsiębiorczości
i gospodarki, stąd coraz powszechniej obserwujemy praktyczne ukierunkowanie uczelni, co
przejawia się w komercjalizacji wyników badań naukowych, współpracy nauki z gospodarką,
ale także przedsiębiorczym działaniu uczelni i stymulowaniu przedsiębiorczości wśród społeczności akademickiej.
W całkowitej spójności z wnioskami płynącymi z przeprowadzonych badań pozostają
rekomendacje międzynarodowego zespołu ekspertów, sformułowane jako postulaty zmian
dla Polski w zakresie kształcenia i wspierania przedsiębiorczości akademickiej. Dotyczą one:
• zmian w systemie edukacji i organizacji nauczania;
• zmian metod dydaktycznych dla efektywnego nauczania przedsiębiorczości;
• dostosowania programów nauczania w szkołach wyższych do potrzeb gospodarki;
• koncentracji kształcenia nauczycieli na treściach związanych z kreatywnością i rozwijaniem umiejętności twórczych;
• zwiększenia nacisku w ramach kształcenia kadr na kompetencje kluczowe i umiejętności o charakterze przekrojowym [Matusiak, Guliński (red.), 2010];
• potrzeby intensyfikacji rozwoju infrastruktury wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, obejmującej instytucje i programy, przygotowanie zespołów zarządzających i usług
dla nowo powstających firm;
• wypracowania reguł zarządzania własnością intelektualną;
• intensyfikacji współpracy szkół wyższych i pracowników naukowych ze środowiskiem
biznesu [Poznańska, 2014].
Autorka, jako wnioski płynące z przeprowadzonych badań, a także własnych doświadczeń w budowaniu systemu wspierania przedsiębiorczości studenckiej, formułuje następujące rekomendacje:
• kształcenie przedsiębiorczości powinno angażować twórczo uczestnika i stymulować
jego przedsiębiorcze postawy;
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•

umożliwienie wszystkim studentom wyboru dodatkowej specjalności ukierunkowanej
na praktyczne przygotowanie do biznesu powinno zachęcać do wybierania przedsiębiorczej ścieżki kariery w społecznościach akademickich uczelni;
• stymulowanie przedsiębiorczości powinno skutecznie zachęcać studentów do przedsiębiorczości poprzez prezentowanie inspirujących wzorców i sukcesów lokalnych przedsiębiorców, upowszechnianie wiedzy o źródłach finansowania biznesu, organizowanie
konkursów wyzwalających kreatywność;
• wspieranie przedsiębiorczości powinno być elementem systemu kształcenia i naturalnie
włączać do biznesowej działalności aktywną młodzież. Wymaga to zbudowania odpowiedniej infrastruktury, lecz przede wszystkim eksperckiego wsparcia doradczego, pomocy
w pozyskiwaniu kapitału na start i rozwój studenckich przedsięwzięć oraz w kontaktach
biznesowych.
Zaproponowane rozwiązania wynikają z wieloletnich praktycznych doświadczeń z pracy
w środowisku akademickim, ale także są rezultatem badań naukowych, prowadzonych
zarówno na uczelni publicznej, jak też niepublicznej. Dokonane obserwacje pozwoliły sformułować powyższe wnioski jako uniwersalne dla obydwu typów uczelni.
Wdrożenie choćby części zaproponowanych rozwiązań, mimo iż może wydawać się pozornie łatwym zadaniem, stanowi spore wyzwanie. Mimo znaczącej poprawy, nadal istnieje
wiele barier, stereotypów i paradoksów [Brendzel-Skowera, 2016] utrudniających rozwijanie
przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. Przełamywanie ich wymaga wielostronnej diagnozy problemów i fundamentalnych zmian w podejściu do nauczania [zob. Nowacka, 2011],
stymulowania kreatywności i przedsiębiorczości oraz tworzenia kompleksowych rozwiązań.
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Development Determinants of Student
Entrepreneurship. Empirical Research
Summary
The implementation of an effective system to support student entrepreneurship at a university requires
the diagnosis of needs, identification of entrepreneurship barriers and motivators as well as the assessment of entrepreneurial potential among students. The author presents the results of research in this
area conducted among all students of the Pedagogical University of Cracow.
The obtained results will help to provide the training, advisory and financial support required by students to develop their business ventures. The present study, though carried out at one university, may
become a point of reference for other universities in Poland wishing to improve the solutions to the
student entrepreneurship support system. The conclusions from the author’s own research were completed by the recommendations formulated by commonly recognised experts in the area.
Key words: entrepreneurship, academic entrepreneurship, support for business
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Badania i model jakości usługi telefonii komórkowej
spostrzeganej przez klientów instytucjonalnych
w Polsce

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest jakość usługi telefonii komórkowej spostrzegana przez klientów instytucjonalnych w Polsce w latach 2011–2012. Celem pracy jest sformułowanie modeli: charakterystyki
wymiarowej oraz postrzeganej jakości kompleksowej usługi telefonii komórkowej spostrzeganej przez
klientów instytucjonalnych w Polsce, a także analiza zależności wiążących jakość kompleksową tej
usługi kolejno z trzema zmiennymi grupującymi: województwem, gdzie ma siedzibę dana instytucja,
branżą, w której instytucja działa oraz stanowiskiem (szczeblem) respondenta w strukturze organizacyjnej danej instytucji. W artykule dokonano analizy zróżnicowania w spostrzeganiu poszczególnych wymiarów modelu charakterystyki badanej usługi przez osoby związane z różnymi kategoriami
zmiennych grupujących. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz opracowano pięcioelementowy
model charakterystyki wymiarowej oraz pięciowyrazowy wielomian pierwszego stopnia, określający
model postrzeganej jakości badanej usługi. Stwierdzono, że ze względu na poszczególne kategorie
zmiennych grupujących ma miejsce wyraźne zróżnicowanie postaw klientów instytucjonalnych wobec
jakości cząstkowych badanej usługi.
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Słowa kluczowe: postrzegana jakość, klient instytucjonalny, usługa telefonii komórkowej, charakterystyka wymiarowa usługi
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1. Wprowadzenie
Rynek telefonii komórkowej jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie.
Nowoczesne technologie wykorzystywane przez operatorów telefonii komórkowej nie tylko
w znacznym stopniu ułatwiają nawiązywanie kontaktów, ale też wpływają na efektywne funkcjonowanie organizacji. W dobie funkcjonowania organizacji gospodarczych o zasięgu globalnym szybkość komunikowania się pomiędzy ich przedstawicielstwami zlokalizowanymi
w różnych krajach odgrywa często kluczową rolę. W związku z tym klienci instytucjonalni
szukają produktów nowoczesnych – aparatów telefonicznych z dodatkowym wyposażeniem,
a ponadto chcą zdobyć jak najwięcej informacji o możliwościach danego wyrobu i świadczonej usłudze od kompetentnych przedstawicieli operatorów telefonii komórkowej.
Pomimo wielu zmian, zachodzących w preferencjach i oczekiwaniach klientów w kwestii
jakości usług świadczonych przez operatorów telefonii komórkowej, są one w Polsce nadal
postrzegane głównie poprzez pryzmat ceny [Cyran, 2014]. Klienci instytucjonalni oczywiście są zainteresowani ofertami, w których z kilku opcji mogą wybrać te, które im najbardziej odpowiadają. Kluczowym tematem negocjacji przy zakupie pakietów dla pracowników
są jednak rabaty i upusty, gdyż koszty zakupu telefonów i abonamentów powiększają koszty
stałe firmy związane z korzystaniem z usług danego operatora. Dodatkowo dużą rolę w kwestii wyboru operatora odgrywa oferta aparatów telefonicznych. Preferowane są aparaty za
przysłowiową złotówkę, ale posiadające wiele funkcji, takich jak: dyktafon, aparat, kamera,
możliwość wysyłania MMS czy zapisywania informacji w pamięci wewnętrznej telefonu
[Społeczeństwo informacyjne, 2014]. Wymagania klientów odnośnie do funkcji kupowanego
aparatu telefonicznego, ich oczekiwania w zakresie rzetelności świadczonej usługi i kompetencji pracowników operatora świadczą, że inherentne właściwości oferty, a zatem jej jakość,
również odgrywają istotną, chociaż jeszcze nie pierwszoplanową rolę w relacji klient instytucjonalny – operator sieci telefonii komórkowej. Dostosowanie jakości ofert do wymagań klientów, w tym instytucjonalnych, jest już zatem kanonem działalności rynkowej w tym zakresie.

2. Badania jakości usług telefonii komórkowej
– przegląd literatury
Dostosowanie jakości produktu do wymagań klientów wiąże się z próbą udzielenia odpowiedzi na trzy podstawowe pytania:
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jak klienci wybranego rynku docelowego postrzegają produkt, tj. na jakie inherentne
właściwości produktu zwracają uwagę;
• jakie wagi przypisują tym właściwościom;
• w jaki sposób dokonują syntezy ocen (postaw) inherentnych właściwości produktu do
postaci oceny kompleksowej – a zatem jakim algorytmem można modelowo określić
taką syntezę.
Ze strony producenta, w tym przypadku operatora, który zamierza skierować ofertę
do klienta instytucjonalnego, należałoby się zatem spodziewać przeprowadzenia diagnozy
w wybranym segmencie i analizy zmierzającej do uzyskania odpowiedzi na przedstawione
pytania. W Polsce nie prowadzono jednak dotychczas kompleksowych badań jakości usług
telefonii komórkowej opartych na metodologii badań naukowych, których punktem wyjściowym byłaby definicja jakości, a rezultatem pośrednim – model jakości tej usługi. W literaturze przedmiotu nie ma w szczególności informacji o badaniach postaw instytucjonalnych
użytkowników telefonii komórkowej wobec jakości tej usługi. Dotychczas badania dotyczące
usług telefonii komórkowej w Polsce były przeprowadzane wśród użytkowników telefonów
komórkowych określonej sieci, np. Plus GSM, T-Mobile czy Play, głównie na potrzeby tych
operatorów [Komórkę trzeba mieć, 14.12.2012]. Bardziej ogólnych analiz dokonały m.in. Urząd
Komunikacji Elektronicznej [Raport, 2011] i Instytut Łączności [Kryteria, 2012].
Wyniki badań przeprowadzonych dotychczas w sektorze telefonii komórkowej w Polsce jedynie pośrednio pozwalały wnioskować o jakości rozważanej usługi, ponieważ określały np. możliwość korzystania z tańszych rozmów czy bezpłatnych SMS-ów [Rynek, 2010].
Zgodnie z definicją opublikowaną w normie PN-EN ISO 9000:2006 – Systemy zarządzania
jakością. Podstawy i terminologia – jakość, w tym przypadku jakość usługi telefonii komórkowej, to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości (tej usługi) spełnia wymagania
(w tym przypadku klientów instytucjonalnych wybranego segmentu rynku). Rezultaty wspomnianych badań jedynie pośrednio były związane z jakością usługi telefonii komórkowej,
ponieważ np. możliwość korzystania z bezpłatnych SMS-ów w istocie może być uznawana
za funkcję jakości, a w rzeczywistości oznacza składową wymiaru cenowego, który nie może
być zaliczany do zbioru inherentnych właściwości usługi.
Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, że w badaniach nie korzystano z metod
umożliwiających ocenę kompleksowej jakości usług, np. metody SERVPERF, które dostarczają danych umożliwiających zbudowanie modelu jakości [Cronin, Taylor, 1992].
W literaturze światowej pojawiły się publikacje o badaniach postaw użytkowników telefonii
komórkowej wobec jakości tej usługi, prowadzonych z wykorzystaniem metody SERVQUAL,
głównie w krajach azjatyckich i afrykańskich (Arabia Saudyjska, Bangladesz, Chiny, Nigeria, Kenia) [Prabhakar, Ram, 2013; Owino, Wadawi, Muturi, 2014] oraz europejskich (Francja, Czechy, Grecja) [SERVQUAL and Customer, 2013]. Badania prowadzono zarówno wśród
klientów indywidualnych (np. wśród studentów uczelni wyższych), jak i instytucjonalnych.
Uogólniając wyniki tych badań, można stwierdzić, że ankietowani pochodzący z krajów europejskich najwyżej ocenili dostępność do sieci oraz możliwość szybkiej reakcji w sytuacjach
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problemowych. Natomiast respondenci z krajów azjatyckich i afrykańskich jakość usługi
nadal rozpatrywali poprzez pryzmat jej ceny lub w zależności od poziomu i stylu życia.
W związku z powyższym, zasadne wydało się przeprowadzenie badań postaw polskich
klientów instytucjonalnych, zróżnicowanych pod względem siedziby organizacji (różne województwa), zajmowanego stanowiska oraz branży danego przedsiębiorstwa, wobec postrzeganej jakości usługi telefonii komórkowej.

3. Cele i metoda badań
W pierwszym etapie sformułowano następujące cele badań:
1. Opracowanie modelu charakterystyki wymiarowej usługi telefonii komórkowej postrzeganej przez klientów instytucjonalnych w Polsce.
2. Opracowanie modelu jakości kompleksowej usługi spostrzeganej przez klientów instytucjonalnych na rynku telefonii komórkowej w Polsce.
3. Analiza postrzeganej jakości usługi telefonii komórkowej adresowanej do klientów instytucjonalnych w Polsce.
Rozwiązanie problemów ujętych w ramach postawionych celów pracy wiązało się z próbą
odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Jak klienci instytucjonalni oceniają jakość usług oferowanych przez operatorów na polskim rynku telefonii komórkowej?
2. Czy na ocenę jakości usług ma wpływ stanowisko zajmowane przez klientów w strukturze firmy?
3. Czy klienci instytucjonalni z różnych regionów Polski mają różne postawy wobec jakości telefonii komórkowej?
4. Czy branża – spożywcza lub bankowa – w której klient instytucjonalny prowadzi działalność, w sposób istotny wpływa na ocenę usług telefonii komórkowej [Kulis, 2016]?
Obiektem badań jest usługa telefonii komórkowej oferowana przez operatorów klientom instytucjonalnym w branżach: spożywczej i bankowej. Przedmiotem badań są postawy
klientów instytucjonalnych z tych branż wobec postrzeganej jakości usługi telefonii komórkowej świadczonej im przez operatorów działających na polskim rynku.
Badania jakości usługi telefonii komórkowej spostrzeganej przez klientów instytucjonalnych
prowadzono w latach 2011–2012 na obszarze sześciu województw Polski: trzech zachodnich:
lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego oraz trzech wschodnich – podlaskiego,
lubelskiego i podkarpackiego. Dobór województw nie był przypadkowy. Województwa położone w zachodniej części Polski uważane są za bardziej rozwinięte pod względem gospodarczym. Z tego względu, jak się wydaje, w instytucjach tam zlokalizowanych częściej korzysta
się z usług telefonii komórkowej niż w innych regionach Polski, co wpływa na opinię o jakości ich świadczenia. Z kolei województwa wschodniej Polski to tereny o niższym poziomie
rozwoju gospodarczego, co, jak się wydaje, przekłada się na mniejszą częstość korzystania
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z usług telefonii komórkowej, a zatem na inne opinie o jakości tej usługi aniżeli uzyskiwane
od klientów z zachodniej części Polski.
Badania prowadzono przy wykorzystaniu kwestionariusza, który rozesłano listownie i e-mailowo, bądź wykorzystywano podczas rozmów telefonicznych z respondentami.
Do badania pomiaru jakości usług telefonii komórkowej wykorzystano założenia metody
SERVPERF [Jain, Gupta, 2004].

4. Procedura badawcza
Procedura badawcza została ukierunkowana przede wszystkim na skonstruowanie charakterystyki wymiarowej oraz modelu jakości kompleksowej usług telefonii komórkowej,
spostrzeganej przez klientów instytucjonalnych. Schemat zastosowanej procedury badań
przedstawiono na rysunku 1. Został on opracowany na podstawie metodyki zaproponowanej przez S. Doroszewicza [Doroszewicz, Stoma, 2007].

5. Wyniki badań
Zgodnie z pierwszym etapem procedury utworzono listę złożoną z 56 cech pierwotnych
usługi telefonii komórkowej [Kulis, 2016]. W oparciu o tę listę opracowano kwestionariusz
do badania postaw wobec cech pierwotnych usługi telefonii komórkowej. Badania pilotażowe
na podstawie kwestionariusza zostały przeprowadzone w województwie lubuskim i podkarpackim. Na podstawie analizy rzetelności kwestionariusza wyznaczono α-Cronbacha, uzyskując wartość αC = 0,931415. W kontekście przyjętej wartości kryterialnej α k = 0,80 uznano,
że kwestionariusz można uznać za rzetelne narzędzie pomiarowe. Rzetelność wszystkich
pozycji kwestionariusza, określana jako współczynnik korelacji ri oceny danej pozycji z ogólnym wynikiem kwestionariusza, spełniała przyjęte kryterium ri > rk = 0.
Badania postaw klientów wobec cech pierwotnych usługi telefonii komórkowej przeprowadzono na próbie n3 = 173 w sześciu województwach Polski: zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, lubelskim, podkarpackim i podlaskim.
Na podstawie analizy czynnikowej wykonanej metodą głównych składowych wyodrębniono 8 czynników spełniających warunek Kaisera W > 1 (W – wartość własna czynnika).
Na podstawie interpretacji treści znaczeniowej struktury wyodrębnionych czynników przypisano im następujące nazwy:
X1 – sytuacja ekonomiczna operatora,
X 2 – kompetencje, pewność, zdolność wzbudzania zaufania do operatora,
X3 – kontakt klienta z operatorem w sytuacji problemowej (dla klienta),
X4 – rzetelność, solidność operatora,
X5 – zasięg telefonii komórkowej operatora,
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Rysunek 1. Etapy procesu badawczego
1. Lista cech pierwotnych usługi telefonii komórkowej
próba o liczebności n1=100 (wywiady)
2. Kwestionariusz do badania postaw wobec cech pierwotnych usługi telefonii komórkowej
(7-stopniowa skala Likerta)
3. Pilotaż kwestionariusza (próba n2=30)
4. Analiza rzetelności kwestionariusza (test α-Cronbacha)
5. Badania postaw klientów wobec cech pierwotnych badanej usługi (próba n3=173)

6. Analiza czynnikowa – metoda głównych składowych z rotacją czynników znormalizowaną metodą Varimax
7. Model charakterystyki wymiarowej usługi telefonii komórkowej postrzeganej przez klientów instytucjonalnych
8. Kwestionariusz do pomiaru wag poszczególnych wymiarów charakterystyki badanej usługi (skale porządkowe)
9. Badania wag wymiarów charakterystyki badanej usługi (próba n4=48)
10. Modele kompleksowej jakości usługi telefonii komórkowej (wielomian pierwszego stopnia)
11. Kwestionariusz do pomiaru jakości cząstkowych badanej usługi (skale graficzne)
12. Badania postaw klientów wobec jakości cząstkowych badanej usługi (próba n5=304)

13. Jakości cząstkowe i kompleksowa badanej usługi
świadczonej przez różnych operatorów spostrzegane
przez klientów instytucjonalnych

13.1. Analiza dyskryminacyjna zróżnicowania
spostrzegania jakości cząstkowych badanej usługi
przez klientów należących do różnych kategorii
zmiennych grupujących

14. Analiza rozkładów jakości cząstkowych
i kompleksowej badanej usługi świadczonej przez
operatorów działających na polskim rynku

13.2. Modele funkcji dyskryminacyjnych

15. Analiza zróżnicowania spostrzegania jakości
kompleksowej badanej usługi przez klientów
należących do różnych kategorii zmiennych
grupujących
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Doroszewicz, Stoma, 2007, s. 32–34
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X6 – dostępność operatora dla klienta,
X7 – komunikatywność konsultantów,
X8 – zdolność reagowania operatora na potrzeby klienta.
W kolejnym etapie procedury, przy pomocy opracowanego kwestionariusza, przeprowadzono pomiar wag przypisywanych przez klientów instytucjonalnych wyodrębnionym
czynnikom. Uzyskane wyniki przestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. W
 agi czynników wyodrębnionych w wyniku analizy czynnikowej wykonanej na zbiorze
ocen cech pierwotnych usługi telefonii komórkowej
Zmienna

Waga αi

X1

<0,01

X2

0,16

X3

0,22

X4

0,27

X5

<0,01

X6

0,16

X7

<0,01

X8

0,19

Źródło: Kulis, 2016

Ze względu na marginalne wagi czynników X1, X5 oraz X7 przyjęto, że charakterystyka
wymiarowa usługi telefonii komórkowej postrzeganej przez klientów instytucjonalnych
w Polsce ma pięć składowych, które uznano za inherentne właściwości jakości spostrzeganej przez tych klientów:
• X1 – kompetencje, pewność, zdolność wzbudzania zaufania przez operatora,
• X 2 – kontakt klienta z operatorem w sytuacji problemowej (dla klienta),
• X3 – rzetelność, solidność operatora,
• X4 – dostępność operatora dla klienta,
• X5 – zdolność reagowania operatora na potrzeby klienta.
Model charakterystyki wymiarowej usługi telefonii komórkowej postrzeganej przez klientów instytucjonalnych ma zatem formę zdaniową o postaci:
ℑ(X) = (X1, X 2, X3, X4, X5).
Na podstawie powyższych wyników przyjęto, że model kompleksowej jakości Qc usługi
telefonii komórkowej ma postać wielomianu pierwszego stopnia o postaci:
Qc = 0,16q1 + 0,22q2 + 0, 27q3 + 0,16q4 + 0,19q5,
gdzie qi = 1,5 to jakości cząstkowe tej usługi.
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W konsekwencji uznano, że wyznaczony algorytm określa to, w jaki sposób klienci instytucjonalni oceniają jakość usług telefonii komórkowej. Najważniejszą cechą według opinii
klientów instytucjonalnych jest „rzetelność i solidność operatora” (właściwość X3).
Następnie stworzono kwestionariusz do pomiaru jakości cząstkowych badanej usługi
[Kulis, 2016], przy pomocy którego, zgodnie z etapem 12 procedury, wykonano pomiary
jakości cząstkowych usługi telefonii komórkowej na losowej próbie o liczebności n5 = 304
klientów instytucjonalnych w sześciu województwach Polski. Do kwestionariusza, oprócz
skal graficznych do oceny jakości cząstkowych qi = 1,5 w metryczce wprowadzono trzy następujące zmienne grupujące i ich kategorie:
• branża: bankowa i spożywcza,
• województwo: lubuskie, podkarpackie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, lubelskie
i podlaskie,
• szczebel w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa: I – dyrektor, prezes, członek
zarządu; II – kierownik, specjalista, analityk; III – kasjer, operator, sprzedawca.
W tabeli 2 przedstawiono statystyki opisowe uzyskanych wyników pomiarów qi= 1,5.
Tabela 2. Statystyki opisowe wyników pomiarów jakości cząstkowych usługi telefonii komórkowej
spostrzeganej przez klientów instytucjonalnych; 0 ≤ q–i ≤ 1, sq – odchylenie standardowe
Xi

q–i

sq

X1

0,380

0,179

X2

0,385

0,185

X3

0,389

0,171

X4

0.380

0,178

X5

0,396

0,199

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie uzyskanych wyników oraz zgodnie z przyjętym wielomianowym modelem jakości kompleksowej usługi telefonii komórkowej spostrzeganej przez klientów instytu–
cjonalnych, wyznaczono średnią wartość tej jakości, uzyskując Qc = 0,388 ≈ 0,39 (0 ≤ Qc ≤ 1).
Wyniki przedstawione w tabeli 2 wskazują, że średnie wartości jakości cząstkowych
usługi telefonii komórkowej, w ocenie badanych klientów instytucjonalnych, są niskie i nie
wykazują zróżnicowania. Konsekwencją jest tu również niska wartość postrzeganej jakości
kompleksowej tej usługi. Dla weryfikacji statystycznej istotności różnicy między uzyskaną
wartością Qc a kryterium Kolmana Q = 0,70 [Kolman, 1992, s. 54], uznawanym za poziom
normalny jakości, zastosowano jednostronny test t w odniesieniu do następującej pary hipotez statystycznych:
–
H0: Qc = 0,70,
–
H1: Qc < 0,70.
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Dla df = 291 stopni swobody uzyskano wartość t = –37,98. Wartość krytyczna statystyki t
na przyjętym poziomie istotności α = 0,05 wynosi 1,650107, a zatem z prawdopodobieństwem
P > 0,95 odrzuca się hipotezę zerową, uznając, że wartość Qc = 0,39 jest statystycznie istotnie
niższa od kryterium Kolmana Q = 0,70. Tym samym potwierdzono, że wartości jakości cząstkowych i wartość postrzeganej jakości kompleksowej usługi telefonii komórkowej w ocenie
badanych klientów instytucjonalnych znajdują się zdecydowanie poniżej kryterium Kolmana.
W celu zbadania zróżnicowania ocen jakości kompleksowej usługi telefonii komórkowej,
dokonanych przez respondentów należących do różnych kategorii zmiennych grupujących
– „Województwo”, „Branża” i „Szczebel”, wykonano trójczynnikową analizę wariancji. W tej
analizie jako zmienną zależną przyjęto jakość kompleksową Qc, natomiast jako zmienne
niezależne odpowiednio „Województwo”, „Branżę” i „Szczebel”. Wyniki analizy wariancji
przedstawiono w tabeli 3, w której symbol SS oznacza całkowitą sumę kwadratów, MS – międzygrupową sumę kwadratów, df – stopnie swobody, F – statystykę Fishera, p – prawdopodobieństwo tego, że dany wynik jest obarczony błędem próby.
Tabela 3. W
 yniki trójczynnikowej analizy wariancji; zmienna zależna – Qc, zmienne niezależne
– „Województwo”, „Branża” i „Szczebel”
Efekty
Wyraz wolny

SS

Df

MS

F

p

27,52004

1

27,52004

5829,382

0,000000

„Województwo”

0,33591

5

0,06718

14,231

0,000000

„Branża”

0,00633

1

0,00633

1,341

0,247919

„Szczebel”

1,75320

1

1,75320

371,369

0,000000

„Województwo:Branża”

0,05848

5

0,01170

2,477

0,032452

„Województwo:Szczebel”

0,30365

5

0,06073

12,864

0,000000

„Branża:Szczebel”

0,01863

1

0,01863

3,947

0,047970

„Województwo:Branża:Szczebel”

0,05767

5

0,01153

2,443

0,034623

Błąd

1,26049

267

0,00472

Źródło: opracowanie własne

Z danych przedstawionych w tabeli 3 wynika, że na wartość kompleksowej jakości usługi
telefonii komórkowej spostrzeganej przez klientów instytucjonalnych statystycznie istotny
wpływ (na poziomie istotności α = 0,05) mają zmienne grupujące „Województwo” i „Szczebel” (efekty główne) oraz wszystkie efekty interakcyjne badanych zmiennych grupujących.
Wynika z nich również, iż ocena jakości kompleksowej badanej usługi nie zależy od tego, czy
respondenci należą do kategorii „Branża bankowa” czy „Branża spożywcza”.
Graficzną ilustrację statystycznie istotnych efektów głównych i interakcyjnych przedstawiono odpowiednio na rysunkach 2–7.
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Rysunek 2. Z
 ależność wiążąca jakość kompleksową Qc usługi telefonii komórkowej spostrzeganą
przez klientów instytucjonalnych i rodzaj województwa, w którym ma siedzibę dana
instytucja
Efekt główny; zmienna niezależna – „Województwo”
Bieżący efekt: F(5, 267) = 14,231, p = 0,00000..

QC
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30

zachodniopomorskie
dolnośląskie
lubuskie
podlaskie

lubelskie

podkarpackie

„Województwo”
Źródło: opracowanie własne

Rysunek 3. Zależność wiążąca jakość kompleksową Qc usługi telefonii komórkowej spostrzeganą
przez klientów instytucjonalnych i szczebel stanowiska pracownika w strukturze
instytucji (w analizie wyłączono wyniki szczebla I, ponieważ ich liczność była
niewystarczająca dla przeprowadzenia analizy wariancji)
QC

Efekt główny; zmienna niezależna – „Szczebel”
Bieżący efekt: F(1, 267) = 371,37, p = 0,0000..

0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30

II

III
„Szczebel”

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 4. Z
 ależność wiążąca jakość kompleksową Qc usługi telefonii komórkowej
spostrzeganą przez klientów instytucjonalnych z interakcją zmiennych grupujących
„Branża:Szczebel”
QC

Efekt interakcyjny – „Branża”: „Szczebel”
Bieżący efekt: F(1, 267) = 3,9473, p = ,04797

0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25

bankowa

spożywcza
„Branża”

szczebel II
szczebel III

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 5. Z
 ależność wiążąca jakość kompleksową Qc usługi telefonii komórkowej
spostrzeganą przez klientów instytucjonalnych z interakcją zmiennych grupujących
„Województwo:Branża”
Efekt interakcyjny – „Województwo”: „Branża”
Bieżący efekt: F(5, 267) = 2,4775, p = ,03245

QC
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25

zachodniopomorskie
dolnośląskie
podlaskie
lubuskie
„Województwo”

Źródło: opracowanie własne

lubelskie
podkarpackie

bankowa
spożywcza
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Rysunek 6. Z
 ależność wiążąca jakość kompleksową Qc usługi telefonii komórkowej
spostrzeganą przez klientów instytucjonalnych z interakcją zmiennych grupujących
„Województwo:Szczebel”
Efekt interakcyjny – „Województwo”: „Szczebel”
Bieżący efekt: F(5, 267) = 12,864, p = 0,00000..

QC
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

zachodniopomorskie
lubelskie
dolnośląskie
lubuskie
podlaskie
podkarpackie

szczebel II
szczebel III

„Województwo”
Źródło: opracowanie własne

Rysunek 7. Z
 ależność wiążąca jakość kompleksową Qc usługi telefonii komórkowej
spostrzeganą przez klientów instytucjonalnych z interakcją zmiennych grupujących
„Województwo:Branża:Szczebel”
Efekt interakcyjny – „Województwo”: „Branża”: „Szczebel”
Bieżący efekt: F(5, 267) = 2,9760, p = ,01241

QC
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

Źródło: opracowanie własne

Branża spożywcza

podkarpackie

lubelskie

podlaskie

dolnośląskie

lubuskie

„Województwo”
zachodniopomorskie

Branża bankowa

podkarpackie

lubelskie

podlaskie

dolnośląskie

lubuskie

0,1

„Województwo”
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W celu uszczegółowienia charakteru zależności określonych przez efekty główne wykonano analizę dyskryminacyjną. W przypadku zmiennej grupującej „Województwo” za
zmienną niezależną przyjęto jakość cząstkową q. W analizie dyskryminacyjnej zastosowano
tryb krokowy postępujący. Do ogólnej postaci modelu funkcji dyskryminacyjnej weszły dwie
zmienne niezależne: q2 (X 2 – „kontakt klienta z operatorem w sytuacji problemowej (dla
klienta)”) oraz q5 (X5 – „zdolność reagowania operatora na potrzeby klienta”). Testem χ2,
na poziomie istotności α = 0,05, zweryfikowano statystyczną istotność pięciu szczególnych
modeli funkcji dyskryminacyjnej. Statystyczną istotność stwierdzono jedynie w przypadku
pierwszego z wyodrębnionych modeli (χ2 = 105,29, df = 25, p = 0,000000..). Wykonano analizę kanoniczną i na tej podstawie wyznaczono standaryzowane współczynniki zmiennych
niezależnych statystycznie istotnego modelu tej funkcji, uzyskując β2 = 0,37 oraz β5 = 0,30.
Średnie wartości kanoniczne tej funkcji przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Średnie wartości kanoniczne modelu funkcji dyskryminacyjnej;
zmienna grupująca – „Województwo”
Województwo

Średnia kanoniczna

Zachodniopomorskie

1,089348

Lubuskie

0,436120

Dolnośląskie

–0,112220

Podlaskie

–0,450862

Lubelskie

–0,438897

Podkarpackie

–0,491529

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że jeżeli jakości cząstkowe q2 i q5
zostaną względnie wysoko ocenione, a w konsekwencji – jeżeli wysoko ocenione zostaną
wymiary X2 i X5 charakterystyki usługi telefonii komórkowej, tj. „kontakt klienta z operatorem w sytuacji problemowej (dla klienta)” oraz „zdolność reagowania operatora na potrzeby
klienta”, to zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że osoba oceniająca pracuje w instytucji
z siedzibą w województwie zachodniopomorskim lub lubuskim. Jeżeli natomiast omawiane
wymiary zostaną ocenione względnie nisko, zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że osoba
oceniająca pracuje w instytucji z siedzibą w województwach: podlaskim, lubelskim lub podkarpackim. Indyferentną postawę wobec tych dwóch wymiarów charakterystyki badanej usługi
w zasadzie wykazują tu osoby pracujące w instytucji z siedzibą w województwie dolnośląskim.
Zatem, jak się wydaje, klienci instytucjonalni organizacji branż bankowej i spożywczej
z siedzibą w województwach Polski zachodniej, w porównaniu z klientami z organizacji z siedzibą w województwach Polski wschodniej, wyżej oceniają jakość kompleksową usługi telefonii komórkowej, ponieważ mają bardziej pozytywne postawy wobec możliwości kontaktu
klienta z operatorem w sytuacji problemowej (dla klienta) oraz wobec zdolności reagowania
operatora na potrzeby klienta.
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W przypadku zmiennej grupującej „Szczebel” (uwzględniono dwie kategorie – szczebel II
i szczebel III) uzyskano następujące wyniki analizy dyskryminacyjnej przeprowadzonej w trybie krokowym postępującym. Do ogólnej postaci modelu funkcji dyskryminacyjnej weszły
cztery zmienne niezależne: q2 (X 2 – „kontakt klienta z operatorem w sytuacji problemowej
(dla klienta)”), q3 (X3 – „rzetelność, solidność operatora”), q4 (X4 – „dostępność operatora dla
klienta”) oraz q5 (X5 – „zdolność reagowania operatora na potrzeby klienta”). Testem χ2, na
poziomie istotności α = 0,05, pozytywnie zweryfikowano statystyczną istotność szczególnego
modelu funkcji dyskryminacyjnej, uzyskując χ2 = 197,61, df = 10, p = 0,000000.. . Wykonano
analizę kanoniczną i na tej podstawie wyznaczono standaryzowane współczynniki zmiennych niezależnych modelu tej funkcji, uzyskując β2 = 0,13, β3 = 0,41, β4 = 0,33 oraz β5 = 0,48.
Średnie wartości kanoniczne tej funkcji przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6. Średnie wartości kanoniczne modelu funkcji dyskryminacyjnej; zmienna grupująca
– „Szczebel”
Szczebel

Średnie kanoniczne

II

1,932159

III

–0,432292

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że jeżeli względnie wysoko zostaną
ocenione jakości cząstkowe q2 – wymiar X 2 – „kontakt klienta z operatorem w sytuacji problemowej (dla klienta)”, q3 – wymiar X3 – „rzetelność, solidność operatora”, q4 – wymiar X4
– „dostępność operatora dla klienta” oraz q5 – wymiar X5 – „zdolność reagowania operatora
na potrzeby klienta”, wówczas zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że osoba oceniająca
należy do kategorii II (szczebel średni). Jeżeli natomiast te wymiary charakterystyki badanej
usługi zostaną ocenione względnie nisko, wówczas zachodzi wysokie prawdopodobieństwo,
że osoba oceniająca należy do kategorii III (szczebel niższy). W przypadku zmiennej grupującej „Szczebel” pracownicy III szczebla praktycznie na wszystkich wymiarach (z wyjątkiem
X1 – „kompetencje, pewność, zdolność wzbudzania zaufania przez operatora”) usługę telefonii komórkowej oceniają niżej aniżeli pracownicy szczebla II. Jak się wydaje, taki wynik
w dużej mierze uzasadnia rzetelność wyznaczonej niskiej średniej wartości postrzeganej jakości kompleksowej Qc = 0,39 tej usługi, ponieważ pozycja pracowników III szczebla w strukturze organizacji na ogół wiąże się z większą częstością komunikacji telefonicznej z otoczeniem
organizacji, a w konsekwencji z większym doświadczeniem w ocenie jakości tej usługi.
W przypadku zmiennej grupującej „Branża” efekt główny nie był statystycznie istotny
na poziomie α = 0,05, tym niemniej pracownicy obydwu kategorii tej zmiennej mogą różnić
się w ocenach jakości cząstkowych badanej usługi. Przeprowadzono tu w trybie krokowym
postępującym analizę dyskryminacyjną. Do ogólnej postaci modelu funkcji dyskryminacyjnej weszły cztery zmienne niezależne: q1 (X1 – „kompetencje, pewność, zdolność wzbudzania
zaufania przez operatora”), q2 (X 2 – „kontakt klienta z operatorem w sytuacji problemowej

Badania i model jakości usługi telefonii komórkowej spostrzeganej przez klientów instytucjonalnych...

59

(dla klienta)”), q3 (X3 – „rzetelność, solidność operatora”) oraz q4 (X4 – „dostępność operatora dla klienta”). Testem χ2, na poziomie istotności α = 0,05, pozytywnie zweryfikowano
statystyczną istotność szczególnego modelu funkcji dyskryminacyjnej, uzyskując χ2 = 234,67,
df = 5, p = 0,000000. Wykonano analizę kanoniczną i na tej podstawie wyznaczono standaryzowane współczynniki zmiennych niezależnych modelu tej funkcji, uzyskując β1 = 0,92,
β2 = –0,81, β3 = 0,44 oraz β4 = –0,73. Średnie wartości kanoniczne tej funkcji przedstawiono
w tabeli 7.
Tabela 7. Ś rednie wartości kanoniczne modelu funkcji dyskryminacyjnej; zmienna grupująca
– „Branża”
Branża
Bankowa
Spożywcza

Średnie kanoniczne
–1,13817
1,03796

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że jeżeli względnie wysoko zostaną
ocenione jakości cząstkowe q2 – wymiar X 2 – „kontakt klienta z operatorem w sytuacji problemowej (dla klienta)” oraz q4 – wymiar X4 – „dostępność operatora dla klienta” i nisko
ocenione jakości cząstkowe q1 – wymiar X1 – „kompetencje, pewność, zdolność wzbudzania
zaufania przez operatora” oraz q3 – wymiar X3 – „rzetelność, solidność operatora”, wówczas
zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że osoba oceniająca pracuje w instytucji bankowej.
Jeżeli zostaną względnie wysoko ocenione jakości cząstkowe q1 – wymiar X1 – „kompetencje, pewność, zdolność wzbudzania zaufania przez operatora” oraz q3 – wymiar X3 – „rzetelność, solidność operatora” i nisko ocenione jakości cząstkowe q2 – wymiar X 2 – „kontakt
klienta z operatorem w sytuacji problemowej (dla klienta)” oraz q4 – wymiar X4 – „dostępność operatora dla klienta”, wówczas zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że osoba oceniająca pracuje w instytucji sektora spożywczego.
Jak się zatem wydaje, klienci instytucjonalni sektora bankowego zwracają szczególną
uwagę na komunikację z operatorem sieci, natomiast klienci instytucjonalni sektora spożywczego – na kompetencje i solidność operatora.

6. Wnioski
1. Model charakterystyki wymiarowej usługi telefonii komórkowej postrzeganej przez
klientów instytucjonalnych w Polsce (lata 2011–2012) jest określony przez pięć składowych: „kompetencje, pewność, zdolność wzbudzania zaufania przez operatora”, „kontakt klienta z operatorem w sytuacji problemowej (dla klienta)”, „rzetelność, solidność
operatora”, „dostępność operatora dla klienta” oraz „zdolność reagowania operatora
na potrzeby klienta”.
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2. Model kompleksowej jakości usługi telefonii komórkowej spostrzeganej przez klientów
instytucjonalnych ma postać wielomianu pierwszego stopnia, którego pięć wyrazów
to iloczyny wag i jakości cząstkowych ocenianych na poszczególnych wymiarach modelu
charakterystyki badanej usługi.
3. Na wartość kompleksowej jakości usługi telefonii komórkowej spostrzeganej przez klientów instytucjonalnych statystycznie istotny wpływ (na poziomie α = 0,05) mają zmienne
grupujące „Województwo” i „Szczebel”.
4. Ocena jakości kompleksowej usługi telefonii komórkowej spostrzeganej przez klientów
instytucjonalnych nie zależy od branży (bankowej albo spożywczej).
5. Ocena jakości kompleksowej usługi telefonii komórkowej spostrzeganej przez klientów
instytucjonalnych jest wyraźnie zróżnicowana ze względu na strefę geograficzną, do której należy województwo, w którym siedzibę ma dana instytucja. Klienci instytucjonalni
działający w organizacji z siedzibą w województwach Polski zachodniej, w porównaniu
z klientami z organizacji z siedzibą w województwach Polski wschodniej, wyżej oceniają
jakość kompleksową usługi telefonii komórkowej, ponieważ mają bardziej pozytywne
postawy wobec kontaktu klienta z operatorem w sytuacji problemowej (dla klienta) oraz
wobec zdolności reagowania operatora na potrzeby klienta.
6. Pracownicy szczebla średniego (II) zdecydowanie wyżej oceniają kompleksową jakość
badanej usługi aniżeli pracownicy szczebla niższego (III).
7. Klienci instytucjonalni działający w branży spożywczej szczególną uwagę zwracają
na „kompetencje, pewność, zdolność wzbudzania zaufania przez operatora” oraz „rzetelność, solidność operatora”.
8. Klienci instytucjonalni działający w branży bankowej szczególną uwagę zwracają na kontakt klienta z operatorem w sytuacji problemowej (dla klienta)” oraz „dostępność operatora dla klienta”.
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Research and Quality Model of Mobile Telephony Services
as Perceived by Institutional Customers in Poland
Summary
The study analyses the quality of mobile telephony services as perceived by institutional customers
in the years 2011–2012. The study aims to formulate models of dimensional characteristics and the
complex quality of mobile telephony services as perceived by institutional customers in Poland. It also
aims to analyse the interdendences connecting the complex quality of these services with three subsequent grouping variables: the voivodeship which the institution is based in, the industry which the
institution operates in and the position (rank) the respondent is holding in the organisation structure
of the institution. Furthermore, the study is to analyse the differences in the perception of every dimension of characteristics model of the analysed services by people connected with different categories of grouping variables. The conducted research and analyses resulted in a five-element model of
dimensional characteristics and a five-term polynomial of the first degree describing the model of the
perceived quality of the analysed services. It was found out that the perceived complex quality was affected by the voivodeship and rank grouping variables and by four interactive effects of grouping varia
bles. It was also found that due to individual categories of grouping variables, there is a clear diversity
of institutional customers’ attitudes to the fragmentary and complex quality of the analysed service.
Key words: perceived quality, institutional customer, mobile telephony service, service dimensional
characteristics
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Struktura ramowa raportu zintegrowanego
– wytyczne a praktyka wybranych przedsiębiorstw

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie wytycznych zawartych w strukturze ramowej raportowania zintegrowanego oraz próba ich odniesienia do zakresu informacji ujawnianych w raportach. Wybór analizowanych spółek wynika z dążenia do porównania zawartości raportów polskich i zagranicznych
jednostek działających w sektorze paliwowo-energetycznym o różnym doświadczeniu w zakresie
przygotowywania raportu zintegrowanego. W artykule zastosowano takie metody badawcze, jak: krytyczna analiza studiów literaturowych, analiza treści raportów zintegrowanych, studium przypadku.
W swoich raportach badane spółki prezentują różną zawartość treści w zakresie ocenianych obszarów,
wynikających z ram koncepcyjnych sprawozdawczości zintegrowanej. W celu zwiększenia porównywalności informacji między podmiotami pożądane wydaje się zestandaryzowanie zakresu prezentowanych w raportach informacji.
Słowa kluczowe: raport zintegrowany, standaryzacja raportowania, raportowanie niefinansowe, użyteczność informacji, porównywalność informacji
Kod klasyfikacji JEL: M41
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1. Wprowadzenie
W ciągu ostatnich dwóch stuleci miał miejsce intensywny rozwój sprawozdawczości
przedsiębiorstw, a od niedawna można zaobserwować rosnące zainteresowanie raportowaniem informacji niefinansowych [por.: Karmańska, 2014a; Karmańska, 2014b; Krasodomska, 2014; Samelak, 2013; Walińska, 2015]. Początkowo informacje zawarte w sprawozdaniu
finansowym dostarczały wyłącznie danych o sytuacji finansowej. Stopniowo rosło jednak
znaczenie publikowania informacji niefinansowych, zawartych w notach do sprawozdania
finansowego, i ich zakres. Informacje te, z początku znajdujące miejsce w raporcie rocznym,
z czasem umieszczane były w osobnym dokumencie – komentarzu zarządu. Ostatni etap ewolucji sprawozdawczości to rozwój i wzrost znaczenia rozmaitych raportów niefinansowych.
Zaliczyć do nich można raporty dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju,
odpowiedzialności społecznej czy poruszające kwestie ładu korporacyjnego [Walińska, 2015;
por.: Walińska, Bek-Gaik, Gad, Rymkiewicz, 2015].
Rozszerzanie sprawozdawczości przedsiębiorstw o różnego rodzaju raporty danych niefinansowych wynika m.in. z krytyki klasycznego sprawozdania finansowego, jako niewystarczającego do podjęcia przez inwestorów właściwych decyzji. Potrzeby informacyjne inwestorów
dotyczą m.in.: większej przejrzystości informacji, rozszerzenia ich zakresu np. o dane pozwalające prognozować przyszłe przepływy pieniężne i informacje niefinansowe, zarówno o charakterze liczbowym, jak i opisowym [Samelak, 2013].
Odpowiedzią na rosnące wymagania informacyjne jest koncepcja raportowania zintegrowanego, która łączy sprawozdanie finansowe i niefinansowe w jeden raport. Daje
to możliwość wyeliminowania praktyk tych przedsiębiorstw, które rozszerzają swoje sprawozdania finansowe o dodatkowe opisowe informacje niezwiązane z danymi finansowymi.
Takie ujęcie niejednokrotnie zaburza całościowy obraz sprawozdania i wprowadza pewnego rodzaju chaos informacyjny, komplikując je i czyniąc nieczytelnym dla odbiorców
[Roszkowska, 2011].
Rozwój raportowania zintegrowanego jest też związany z wprowadzeniem obowiązku
stosowania tego rodzaju sprawozdawczości, czy też raportowania danych pozafinansowych.
Od 2010 r. sporządzanie zintegrowanego raportu stało się obligatoryjne dla spółek notowanych na giełdzie Johannesburg Stock Exchange (JSE) w Republice Południowej Afryki
[M. Dumitru, Glavan, Gorgan, V. F. Dumitru, 2013]. Z kolei w 2014 r. Unia Europejska uchwaliła dyrektywę 2014/95/UE, która nakłada na państwa członkowskie obowiązki sprawozdawcze z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W wyniku implementacji tej
dyrektywy do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [tekst jedn.: Dz.U. 2018,
poz. 395], od 1 stycznia 2017 r. duże jednostki zainteresowania publicznego, które zatrudniają średnio w ciągu roku obrotowego powyżej 500 pracowników oraz mają sumę bilansową powyżej 85 mln zł lub przychody netto przekraczające 170 mln zł, są zobowiązane do
ujawniania dodatkowych informacji niefinansowych.
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Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wytycznych zawartych w strukturze
ramowej raportowania zintegrowanego oraz próba ich odniesienia do zakresu informacji
ujawnianych w raportach czterech wybranych podmiotów: Grupy LOTOS, Grupy ORLEN,
Grupy Sasol oraz Grupy CPFL Energia (w dalszej części artykułu nazywanych odpowiednio: Lotos, Orlen, Sasol, CPFL Energia). Wybór przedsiębiorstw podyktowany był dążeniem
do porównania zawartości raportów jednostek polskich i zagranicznych, działających w sektorze paliwowo-energetycznym, posiadających różne doświadczenie w zakresie przygotowywania raportu zintegrowanego. Badanie wpisuje się w nurt badań dotyczących praktyki
sprawozdawczości zintegrowanej i wychodzi naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu praktyków gospodarczych raportem zintegrowanym. Badania polskie koncentrowały się do tej
pory na analizie raportów zintegrowanych polskich spółek [Bek-Gaik, 2017; Bek-Gaik, Rymkiewicz, 2016], natomiast niniejsze rozważania obejmują także podmioty zagraniczne. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: krytyczna analiza studiów literaturowych,
analiza treści raportów zintegrowanych publikowanych przez spółki, studium przypadku.
Rozwój sprawozdawczości zintegrowanej wynika z rozwoju sprawozdawczości finansowej. Obecnie w sprawozdaniu finansowym, zgodnym z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF, International Financial Reporting Standards – IFRS),
porównywalność danych została przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standard Board – IASB) uznana za cechę zwiększającą użyteczność danych. Ponadto, w kontekście prowadzonej przez Radę „Inicjatywy w sprawie
ujawnień”, mającej na celu zapewnienie lepszej komunikacji w sprawozdawczości finansowej,
może wzrosnąć znaczenie porównywalności informacji w sprawozdaniach [por.: Disclosure
Initiative], zatem pożądane wydaje się prowadzenie badań nad zawartością raportów zintegrowanych w kontekście ich porównywalności.

2. Istota raportowania zintegrowanego i wytyczne
odnośnie do elementów treści raportu
W 2010 r. rozpoczęła działalność Międzynarodowa Rada Raportowania Zintegrowanego
(International Integrated Reporting Council – IIRC) [Tatarska, 2013]. Rada wydała w 2013 r.
Międzynarodowe Ramy Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Repor
ting Framework – IIRF), będące rezultatem wcześniej opublikowanego Raportu dyskusyjnego [IIRC finalises its Framework]. Celem raportowania zintegrowanego jest zwiększenie
jakości informacji dostępnej kapitałodawcom, promowanie raportowania korporacyjnego,
które opiera się na różnych elementach sprawozdawczości, obejmujących pełen zakres czynników mających wpływ na zdolność organizacji do tworzenia wartości w czasie, wspieranie
zintegrowanego myślenia, podejmowania decyzji i działań, które mają wpływ na tworzenie
wartości w krótkim, średnim i długim okresie [IIRF, 2013].
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W ramach koncepcyjnych raportowania zintegrowanego przedstawione zostały m.in.
wskazówki odnoszące się do zawartości raportów, w formie ośmiu wzajemnie ze sobą powiązanych elementów treści. Zgodnie z intencją Rady, elementy te nie mają być rozumiane jako
standardowa struktura raportu zintegrowanego czy też jako kontrolna lista poszczególnych
ujawnień. Treść zintegrowanego raportu ma zależeć w głównej mierze od specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa. Dlatego też elementy te należy traktować jako pewnego
rodzaju wskazówkę do rozważenia. Dodatkowo, aby dokonać właściwego wyboru elementów treści raportu, trzeba kierować się przedstawionymi w dokumencie zasadami przewodnimi [IIRF, 2013].
Międzynarodowa Rada Raportowania Zintegrowanego wskazuje następujące elementy
treści zintegrowanego raportu, w ramach zaproponowanych ośmiu obszarów tematycznych:
–– Informacje o organizacji i otoczeniu zewnętrznym (Organizational overview and external
environment). Są to dane dotyczące działalności danej organizacji oraz uwarunkowań,
w jakich prowadzi ona działalność. Znajdują się tu informacje o misji i wizji organizacji
wraz z przedstawieniem istotnego kontekstu, obejmującego m.in. informacje na temat
kultury organizacyjnej, etyki i wartości, jakimi kieruje się organizacja, struktury własnościowej oraz operacyjnej. W tej części znajdą się także informacje o głównej działalności i rynkach, na których obecna jest dana organizacja, o konkurencji i pozycjonowaniu
jednostki na rynku, jak również o pozycji w łańcuchu wartości, a także podstawowe
informacje o charakterze ilościowym, m.in. liczba zatrudnionych osób, osiągane przychody, liczba krajów, w których przedsiębiorstwo prowadzi działalność. Mając na uwadze
wpływ otoczenia zewnętrznego, należy rozważyć przedstawienie tu również informacji
dotyczących aspektów prawnych, gospodarczych, społecznych, środowiskowych i politycznych, które mają wpływ na kształtowanie wartości przez przedsiębiorstwo w krótkim, średnim i długim okresie.
–– Ład korporacyjny (Governance). Powinny znaleźć się tu informacje o strukturze zarządzania i jej wpływie na zdolność do tworzenia wartości w krótkim, średnim i długim okresie. W tym zakresie jednostka może rozważyć przedstawienie osób odpowiedzialnych za
zarządzanie, uwzględniając ich umiejętności i różnorodność ze względu na płeć, kompetencje, doświadczenie. Przydatne będą również informacje na temat procesów służących
podejmowaniu strategicznych decyzji, budowaniu kultury organizacyjnej, w tym stosunku
organizacji do ryzyka, a także do kwestii integralności i etyczności, wpływu kluczowych
dla jednostki wartości w relacjach z interesariuszami, czy też powiązania wynagrodzenia
z tworzeniem wartości w różnych okresach, włączając w to powiązanie z zaangażowanymi
przez organizację kapitałami (takimi jak: kapitał finansowy, produkcyjny, intelektualny,
ludzki, społeczny, naturalny) i uzyskiwanymi w oparciu o te kapitały efektami.
–– Model biznesowy (Business model). Obszar ten prezentuje informacje odnośnie do kształtu
modelu biznesowego danej organizacji, tj. systemu służącego do przetwarzania – w ramach
prowadzonych przez organizację działań – elementów wejściowych w elementy wyjściowe i wyniki, które są odzwierciedleniem celów strategicznych przedsiębiorstwa oraz
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przyczyniają się do tworzenia wartości w krótkim, średnim i długim okresie. W ramach
koncepcyjnych zostało podkreślone, iż czytelność modelu biznesowego w dużym stopniu
zależy od właściwego określenia jego kluczowych elementów oraz wyjaśnienia ich wagi
z punktu widzenia organizacji, a także od połączenia informacji zawartych w modelu
biznesowym z informacjami znajdującymi się w innych częściach raportu.
Zagrożenia i szanse (Risks and opportunities). Raport powinien uwzględniać zagrożenia
(ryzyko) i szanse (o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym), mające wpływ na zdolność organizacji do tworzenia wartości, a także wskazywać, jak jednostka radzi sobie
z tymi zagrożeniami i szansami. W tej części organizacja może przedstawić oszacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz konsekwencji, które za sobą niosą, a także
określonych działań mających na celu uniknięcie zagrożeń i wykorzystanie szans. Analiza zagrożeń jest nierozerwalnie związana z jedną z głównych zasad zawartych w ramach
koncepcyjnych, a mianowicie z zasadą istotności, zgodnie z którą ryzyko o znaczącym
wpływie na działalność jednostki powinno zostać przedstawione w raporcie, nawet jeśli
prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest niewielkie.
Strategia i alokacja zasobów (Strategy and resource allocation). Kluczową kwestią, którą
powinna rozważyć organizacja jest to, w jakim kierunku chce zmierzać (wskazując zazwyczaj strategiczne cele krótko-, średnio- i długookresowe) i jak zamierza do wyznaczonego
punktu dojść (wskazując np. plan alokacji zasobów, sposób pomiaru osiągnięć i wyników
w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej). Zagadnienie to należy rozpatrywać w ścisłym odniesieniu do modelu biznesowego organizacji oraz ewentualnych zmian,
których należy dokonać, by założone rezultaty osiągnąć. Ponadto, dobierając odpowiednią strategię, niezbędne jest uwzględnienie zagrożeń i szans w otoczeniu zewnętrznym,
a także ich wpływu na kapitały i zarządzanie ryzykiem. Dodatkowo jednostka może rozważyć zaprezentowanie posiadanych przez nią przewag konkurencyjnych, związanych
np. z innowacjami, rozwojem i wykorzystaniem kapitału intelektualnego, czynnikami
środowiskowymi i społecznymi.
Dokonania (Performance). W ramach raportowania zintegrowanego znaleźć można również informacje o stopniu osiągnięcia celów strategicznych przez organizację w danym
okresie, a także to, jaki wpływ mają one na kapitały jednostki. W tej części raport powinien zawierać wskaźniki ilościowe i jakościowe (w tym tzw. kluczowe wskaźniki efektywności, Key Performance Indicators – KPI) związane z osiągniętymi dokonaniami, które
mogą dotyczyć takich kwestii, jak: cele, zagrożenia i ryzyka, wyniki jednostki na kapitałach, relacje z kluczowymi interesariuszami i sposób odpowiadania na ich potrzeby
informacyjne. Należy również uwzględnić związek pomiędzy przeszłymi i obecnymi
wynikami, jak również między wynikami obecnymi i przyszłymi uwarunkowaniami.
Perspektywy (Outlook). Wytyczne zawierają sugestię, aby w tej części organizacja dostarczała informacje o wyzwaniach i niepewnościach, jakie może napotkać podczas realizacji strategii, a także o tym, jakie potencjalne skutki mogą one mieć w odniesieniu do
modelu biznesowego organizacji i jej przyszłych wyników. Przewidywane zmiany mogą
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dotyczyć zewnętrznego środowiska, zagrożeń i szans, dostępności i jakości kapitałów,
które organizacja angażuje w działalność i na które ma wpływ. Ujawnione w raporcie
informacje dotyczące perspektyw organizacji muszą uwzględniać wymagania prawne
i inne regulacje, którym jednostka podlega.
–– Podstawa sporządzenia i prezentacji raportu (Basis of preparation and presentation). Organizacja ujawnia tu informacje na temat sposobu, w jaki dobiera informacje niezbędne
z punktu widzenia raportowania zintegrowanego oraz w jaki te informacje są mierzone
i oceniane. W szczególności powinna wskazać proces określania istotności, wyznaczyć
granicę sprawozdawczości i sposób jej ustalania oraz scharakteryzować najważniejsze
metody służące do wyznaczenia lub oceny istotnych elementów.
Raport zintegrowany nie jest raportem całkowicie odmiennym od sprawozdania finansowego, a raczej dowodem ewolucji raportowania korporacyjnego, mającym na celu łączenie informacji finansowych i niefinansowych. Jednym z ważniejszych motywów, dla których
warto rozwijać ideę raportowania zintegrowanego, jest wartość informacyjna raportu. Raport
zintegrowany stanowi kompleksowe źródło informacji zarówno o sytuacji finansowej, jak
i pozafinansowej jednostki, uwzględniając cztery zasadnicze perspektywy: finansową, ekonomiczną, społeczną i środowiskową [Zyznarska-Dworczak, 2015]. Wartość informacyjna
dostarczana użytkownikom raportu zintegrowanego wynika przede wszystkim z informacji dotyczących tworzenia wartości przez przedsiębiorstwo w każdej perspektywie czasowej.
Ponadto bardzo ważne jest uwzględnienie różnego rodzaju ryzyka mogącego mieć wpływ
na tę wartość [Jędrzejka, 2012].

3. Zakres informacji ujawnianych w raportach zintegrowanych
– opis badania i uzyskane wyniki
Celem analizy jest wskazanie zakresu informacji ujawnianych w raportach wybranych
podmiotów i na tej podstawie porównanie zawartości raportów jednostek polskich i zagranicznych. Spółki zostały dobrane w sposób celowy, zaś kryteria wyboru obejmowały: zakres
działalności (sektor paliwowo-energetyczny), różne doświadczenie w zakresie przygotowywania raportu zintegrowanego, a także wyróżniającą jakość raportów (wybrano firmy, których raporty zostały nagrodzone w konkursach oceniających raporty korporacyjne). Oceny
zawartości raportów zintegrowanych dokonano na podstawie elementów treści wynikających
z ram raportowania zintegrowanego. Badaniu nie podlegała jakość ujawień.
W niniejszym artykule analizie zostały poddane zintegrowane raporty z 2014 r. czterech spółek: dwóch polskich (Lotos i Orlen) oraz dwóch zagranicznych (Sasol1 i CPFL Energia). Raporty spółek zagranicznych obejmują zarówno raport sporządzony dobrowolnie, jak
i raport sporządzony obligatoryjnie.
1

W przypadku grupy Sasol raport obejmuje rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2015 r.
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Grupa Lotos zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej, a także sprzedażą
hurtową i detaliczną produktów naftowych [http://www.lotos.pl, 13.04.2016]. Raport zintegrowany Lotosu zdobył drugie miejsce w konkursie „The Best Annual Report 2014”2, w kategorii „Przedsiębiorstwa” [http://www.lotos.pl, 15.04.2016]. Drugim raportem zintegrowanym
podlegającym analizie jest raport przygotowany przez Orlen. Grupa prowadzi działalność
produkcyjno-handlową, związaną z przerobem ropy naftowej, wytwarzaniem produktów
i półproduktów rafineryjnych oraz hurtową i detaliczną sprzedażą paliw i innych produktów rafineryjnych i petrochemicznych [http://orlen.pl, 15.04.2016]. Mimo że raport za 2014 r.
był pierwszym zintegrowanym raportem Orlenu, został uznany za najlepszy raport roczny
w ramach konkursu „The Best Annual Report 2014” [http://orlen.pl, 15.04.2016]. Trzeci podmiot, Sasol, jest międzynarodowym koncernem chemicznym i energetycznym, który opracowuje i wdraża na skalę światową technologie do produkcji paliw płynnych, materiałów
chemicznych i energii niskoemisyjnej. Sasol jest notowany na giełdzie JSE w RPA i na giełdzie
nowojorskiej w USA [http://www.sasol.com, 7.06.2016]. Raporty zintegrowane sporządzone
przez Sasol są także nagradzane. W ocenie dokonanej przez firmę audytorską EY wśród
100 największych spółek notowanych na JSE w 2014 r. raport Sasol zdobył trzecie miejsce
[http://www.ey.com, 18.06.2016]. Ostatni analizowany raport zintegrowany to raport firmy
CPFL Energia. Grupa zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą energii w Brazylii, a także
świadczy usługi związane z energią [http://cpfl.riweb.com.br, 18.06.2016]. Raport roczny za
2014 r. był pierwszym, w którym spółka wykorzystała wytyczne IIRC. Natomiast w latach
2013–2014 CPFL Energia brała udział w pilotażowym programie poświęconym raportowaniu zintegrowanemu [http://easywork.comunique-se.com.br, 18.06.2016].
Tabela 1 prezentuje porównanie wybranych cech dotyczących raportów zintegrowanych
analizowanych spółek.
W obu analizowanych raportach polskich spółek występuje wyraźny podział na część
finansową i niefinansową. Taki układ nie występuje w raportach badanych spółek zagranicznych. Analizowane raporty różnią się objętością, a także formatem, w jakim są dostępne.
Raport Orlenu jest dostępny jedynie w wersji online. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie podmioty wykorzystują standardy GRI (Global Reporting Initiative), zgodnie z którymi publikują
informacje niefinansowe. Wynika to z faktu, że IIRC nie chce tworzyć nowych wytycznych
w zakresie prezentowania danych niefinansowych, ale zachęca do korzystania z istniejących standardów, takich jak GRI [GRI and IIRC deepen cooperation]. Podobnie Dyrektywa
2014/95/UE wskazuje możliwe do wykorzystania przez jednostki sporządzające raporty niefinansowe wytyczne, przy czym jako najczęściej stosowane rekomenduje wytyczne United
Nations Global Compact oraz GRI3.

2

Konkurs jest organizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków.
Jest to wynik monitoringu Komisji Europejskiej, opublikowany w 2013 r., w ramach którego przebadano 200 wielonarodowych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 1000 pracowników z 10 państw unijnych
[Macuda, 2015].
3
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Tabela 1. Porównanie wybranych cech raportów zintegrowanych analizowanych spółek
Lotos

Orlen

Sasol

CPFL Energia

Od kiedy raport zintegrowany jest
publikowany

Wybrane cechy

2010

2014

2011

2014

Wyraźny podział na część finansową
i niefinansową

tak

tak

nie

nie

Liczba stron raportu

468

brak danych

101

136

online, plik pdf

tylko online

plik pdf

plik pdf

GRI,
UN Global Compact,
Dyrektywa 2014/95/UE

GRI,
Dyrektywa
2014/95/UE

GRI,
King III Code

GRI,
UN Global
Compact

Zasady, zgodnie z którymi prezentowane
są informacje finansowe

MSSF

MSSF

MSSF

MSSF

Dobrowolność/obowiązek sporządzania
raportu zintegrowanego

dobrowolne

dobrowolne

obowiązkowe

dobrowolne

Weryfikacja raportu przez niezależnego
audytora

tak

tak

tak

tak

Forma publikacji raportu
Zasady, zgodnie z którymi publikowane
są informacje niefinansowe

Źródło: opracowanie własne

Wśród analizowanych jednostek tylko jedna – Sasol – podlega obowiązkowi sporządzania
sprawozdania w formie raportu zintegrowanego, natomiast pozostałe podmioty nie musiały
korzystać z tej formy raportu. Wszystkie badane raporty podlegały zewnętrznej weryfikacji.
Kolejne tabele prezentują wyniki oceny elementów treści raportów w ujęciu ośmiu głównych obszarów informacyjnych raportu zintegrowanego, wynikających z ram koncepcyjnych.
Tabela 2 przedstawia ocenę wybranych elementów treści z zakresu informacji o organizacji
i otoczeniu zewnętrznym.
Tabela 2. Informacje o organizacji i otoczeniu zewnętrznym w raportach zintegrowanych
analizowanych spółek
Spółka

Lotos

Orlen

Sasol

CPFL
Energia

Misja i wizja organizacji

tak

tak

tak

Tak

Etyka, wartości, kultura organizacyjna

tak

tak

tak

Tak

Struktura własnościowa

tak

tak

tak

tak

Struktura operacyjna

tak

tak

tak

tak

Informacje o głównej działalności

tak

tak

tak

tak

Rynki, na których jednostka jest obecna

tak

tak

tak

tak

Konkurencja

tak

tak

nie

nie

Pozycjonowanie na rynku

tak

tak

nie

nie

Pozycja w łańcuchu wartości

tak

tak

tak

nie

Liczba zatrudnionych osób

tak

tak

tak

tak

Przychody

tak

tak

tak

tak

Element treści
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Spółka

Lotos

Orlen

Sasol

CPFL
Energia

Kraje, w których prowadzona jest działalność

tak

tak

tak

tak

Informacje o wpływie otoczenia zewnętrznego na działalność
przedsiębiorstwa

tak

tak

tak

nie

Element treści

Źródło: opracowanie własne

Najdokładniejsze i najbardziej wyczerpujące opisy organizacji i otoczenia zewnętrznego
zawarły w swoim raporcie Lotos i Orlen, zaś najmniej elementów w tym zakresie zostało ujętych w raporcie spółki CPFL Energia.
Tabela 3 przedstawia ocenę wybranych elementów treści z zakresu ładu korporacyjnego.
Tabela 3. Ład korporacyjny w raportach zintegrowanych analizowanych spółek
Spółka

Lotos

Orlen

Sasol

CPFL
Energia

Struktura zarządzania

tak

tak

tak

tak

Wpływ struktury zarządzania na zdolność do tworzenia wartości

nie

tak

tak

tak

Element treści

Charakterystyka osób odpowiedzialnych za zarządzanie

tak

tak

tak

nie

Stosunek organizacji do ryzyka

tak

tak

tak

nie

Wpływ kluczowych wartości organizacji na relacje z interesariuszami

nie

nie

nie

nie

Źródło: opracowanie własne

Najwięcej badanych elementów treści dotyczących ładu korporacyjnego zawierają raporty
zintegrowane spółek Orlen oraz Sasol. Nieco mniej informacji odnaleźć można w raporcie
Lotosu. Najmniej szczegółowy jest raport zaprezentowany przez firmę CPFL Energia, który
zawiera wyłącznie dwa spośród pięciu branych pod uwagę elementów charakteryzujących
ten obszar przedsiębiorstwa.
Tabela 4 przedstawia ocenę wybranych elementów treści dotyczących modelu biznesowego analizowanych podmiotów.
Tabela 4. Model biznesowy w raportach zintegrowanych analizowanych spółek
Spółka

Lotos

Orlen

Sasol

CPFL
Energia

Określenie kluczowych elementów modelu biznesowego

tak

tak

tak

tak

Wyjaśnienie znaczenia kluczowych elementów modelu
biznesowego

tak

tak

tak

tak

Połączenie informacji zawartych w modelu biznesowym
z informacjami znajdującymi odzwierciedlenie w innych elementach
treści raportu

tak

tak

tak

tak

Element treści

Źródło: opracowanie własne
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Raport każdej z analizowanych spółek zawiera informacje na temat modelu biznesowego.
Warto jednak zauważyć, że CPFL Energia podeszła do tego zagadnienia od strony kapitałów,
przez co uzyskano jasne i zrozumiałe połączenie informacji zawartych w modelu biznesowym z informacjami znajdującymi się w innych elementach treści raportu.
Tabela 5 prezentuje ocenę wybranych elementów treści z zakresu występujących zagrożeń i szans.
Tabela 5. Zagrożenia i szanse w raportach zintegrowanych analizowanych spółek
Spółka

Lotos

Orlen

Sasol

CPFL
Energia

Uwzględnienie zagrożeń i szans mających wpływ na zdolność
organizacji do tworzenia wartości

tak
niektóre

tak

tak

nie

Sposób radzenia sobie przedsiębiorstwa ze zidentyfikowanymi
zagrożeniami i szansami

tak

tak

tak

nie

Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia danych zagrożeń i szans

nie

nie

nie

nie

tak
niektóre

tak

tak

nie

Element treści

Ocena skutków wystąpienia danych zagrożeń i szans
Źródło: opracowanie własne

Żadna ze spółek nie odniosła się w sposób wyczerpujący do ocenianych elementów treści
dotyczących zagrożeń i szans. W raporcie zintegrowanym firmy CPFL Energia prawie wcale
nie ma tego rodzaju informacji. Pozostałe spółki chętniej informowały o zidentyfikowanych
zagrożeniach niż szansach. Nie odniosły się jednak do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia danych zagrożeń, zaś ocenę skutków wystąpienia danych zagrożeń można znaleźć jedynie w odniesieniu do wybranych zagadnień (tak jest w przypadku Lotosu).
Tabela 6 przedstawia ocenę wybranych elementów treści związanych ze strategią i alokacją zasobów.
Tabela 6. Strategia i alokacja zasobów w raportach zintegrowanych analizowanych spółek
Spółka

Lotos

Orlen

Sasol

CPFL
Energia

Zidentyfikowanie kierunku rozwoju

tak

tak

tak

nie

Sposób osiągnięcia wyznaczonego celu

tak

tak

tak

nie

Element treści

Powiązanie z modelem biznesowym

tak

tak

tak

tak

Powiązanie z zagrożeniami i szansami

tak

tak

tak

nie

Źródło: opracowanie własne

Strategia i alokacja zasobów to kolejny element budowy raportu, który w raporcie firmy
CPFL Energia obecny jest w bardzo ograniczonym stopniu. Zauważyć można jedynie powiązanie strategii i alokacji zasobów z modelem biznesowym, ponieważ elementami modelu biznesowego, zidentyfikowanymi przez organizację, są kapitały, a więc zasoby jednostki. Raporty
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pozostałych spółek natomiast dostarczają bardziej rozbudowanych informacji na temat strategii i alokacji zasobów. Spółki zidentyfikowały kierunki rozwoju, a także zaprezentowały
sposób osiągnięcia zakładanych celów. Ponadto w raportach wskazano wpływ rozpoznanych
zagrożeń i szans na monitorowanie i dostosowywanie strategii do zmieniających się warunków otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego.
Tabela 7 przedstawia ocenę wybranych elementów treści dotyczących osiągniętych dokonań analizowanych podmiotów.
Tabela 7. Dokonania spółek w ich raportach zintegrowanych
Spółka
Element treści
Informacje o stopniu osiągnięcia celów strategicznych

Lotos

Orlen

Sasol

CPFL
Energia

nie

nie

tak

nie

Wpływ osiągniętych wyników na kapitały jednostki

nie

tak

tak

nie

Zastosowanie wskaźników ilościowych

tak

tak

tak

tak

Zastosowanie wskaźników jakościowych

nie

nie

nie

nie

Związek pomiędzy wynikami obecnymi i przeszłymi

tak

tak

tak

tak

Uwzględnienie przyszłych uwarunkowań

tak

nie

nie

nie

Źródło: opracowanie własne

Najwięcej ocenianych elementów w zakresie dokonań przedstawia raport spółki Sasol.
Nie zostały tu zaprezentowane tylko wskaźniki jakościowe oraz nie uwzględniono przyszłych
uwarunkowań. Jedynie w tym raporcie poinformowano o stopniu osiągnięcia celów strategicznych. Nieco gorzej w tym zakresie wypadają raporty Lotosu i Orlenu. Lotos nie informuje o wpływie osiągniętych wyników na kapitały jednostki, natomiast Orlen nie uwzględnia
przyszłych uwarunkowań. Ten element treści można znaleźć wyłącznie w raporcie Lotosu. Po
raz kolejny najsłabiej wypada raport spółki CPFL Energia, w którym uwzględnione zostały
tylko wskaźniki ilościowe oraz związek między obecnymi i przeszłymi wynikami.
Tabela 8 prezentuje ocenę wybranych elementów treści z zakresu perspektyw.
Tabela 8. Perspektywy w raportach zintegrowanych analizowanych spółek
Spółka

Lotos

Orlen

Sasol

CPFL
Energia

Informacje o wyzwaniach i niepewnościach

tak

nie

nie

nie

Informacje o potencjalnych skutkach wystąpienia zidentyfikowanych
wyzwań i niepewności

tak

nie

nie

nie

Element treści

Źródło: opracowanie własne

Do obu rozważanych elementów treści odniósł się w swoim raporcie wyłącznie Lotos. Poinformował o możliwych czekających grupę wyzwaniach i niepewnościach, a także przedstawił
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potencjalne skutki ich wystąpienia. Informacji na ten temat zabrakło w raportach pozostałych analizowanych jednostek.
Tabela 9 przedstawia ocenę wybranych elementów treści dotyczących informacji na temat
podstawy sporządzenia i prezentacji raportu zintegrowanego.
Tabela 9. I nformacje na temat podstawy sporządzenia i prezentacji raportu w raportach
zintegrowanych analizowanych spółek
Spółka

Lotos

Orlen

Sasol

CPFL
Energia

Sposób doboru informacji z punktu widzenia raportowania
zintegrowanego

tak

tak

tak

tak

Sposób pomiaru i oceny informacji

tak

tak

tak

tak

Element treści

Źródło: opracowanie własne

Każda z analizowanych spółek przedstawiła w jaki sposób dobiera informacje publikowane w raporcie zintegrowanym, zarówno w zakresie wytycznych wybranych dobrowolnie,
jak i na podstawie obowiązujących je regulacji. Podobnie każda spółka wskazała w jaki sposób dokonuje pomiaru i oceny przedstawionych informacji.
Raporty analizowanych spółek w poszczególnych obszarach tematycznych znacznie różnią się zarówno sposobem zaprezentowanych informacji, jak i doborem treści. W badaniu
wzięto też pod uwagę objętość raportu, a także doświadczenie podmiotu w opracowywaniu
raportu zintegrowanego, w kontekście zakresu prezentowanych informacji. Większa objętość
raportu nie musi być równoznaczna z większym zakresem prezentowanych informacji. Mimo
że raport firmy Sasol jest najmniej obszerny, to za zawierający najmniejszą ilość informacji
można uznać raport spółki CPFL Energia. Jest to jednocześnie spółka, dla której raport za
2014 r. był pierwszym raportem zintegrowanym. Spółki, które już od kilku lat publikują takie
raporty, mogły przez ten czas wypracować i udoskonalić indywidualny model raportowania.

4. Podsumowanie
Niewątpliwie rosnące zainteresowanie raportowaniem zintegrowanym, w tym także
zgłaszane przez podmioty, które nie są zobligowane do korzystania z tej koncepcji, wyznacza
pewne globalne trendy w raportowaniu przedsiębiorstw. Dokonana analiza i ocena elementów treści wybranych raportów sporządzonych w oparciu o ramy raportowania zintegrowanego pozwala na przedstawienie wniosków mogących służyć w przyszłości ulepszeniu
istniejących rozwiązań.
Wyniki przeprowadzonej analizy raportów zintegrowanych wskazują, iż badane spółki
prezentują różną zawartość treści w ramach badanych obszarów, wynikających z ram koncepcyjnych sprawozdawczości zintegrowanej. Jest to oczywiście zgodne z ideą tych ram, jednak
z punktu widzenia użytkownika raportu taki brak porównywalności wpływa na użyteczność
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informacji prezentowanych w raporcie. Pożądane jest, aby zakres prezentowanych informacji
został w pewnym stopniu zestandaryzowany w celu zwiększenia porównywalności danych
między podmiotami. Wskazanie zakresu standaryzacji wymaga dalszych, pogłębionych badań.
Przedmiotem niniejszego artykułu było jedynie określenie zakresu ujawnianych informacji
w odniesieniu do wytycznych zawartych w ramach sprawozdawczości zintegrowanej, przy
wykorzystaniu ustalonych subiektywnie elementów treści wynikających ze struktury ramowej. Natomiast dalsze badania powinny również prowadzić do próby oceny jakości prezentowanych informacji w poszczególnych obszarach raportu.
W kontekście poruszanej problematyki porównywalności informacji warto rozważyć propozycję wprowadzenia w raporcie zintegrowanym wyodrębnionej części finansowej. Tylko
polskie spółki zawarły w raporcie zintegrowanym szczegółowe dane finansowe obejmujące
sprawozdanie finansowe, natomiast podmioty zagraniczne udostępniły jedynie podstawowe,
ogólne dane finansowe, zaprezentowane graficznie. Z jednej strony ogranicza to objętość
raportu i pozwala skoncentrować się na informacjach opisowych, charakterystycznych dla
raportu zintegrowanego. Z drugiej jednak strony uniemożliwia uzyskanie pełnego obrazu
jednostki na podstawie jednego dokumentu i sprawia, że przeważającą część raportu stanowią informacje niefinansowe, których prezentacja zależy w dużej mierze od kadry zarządzającej. Takie rozwiązanie może również poddawać w wątpliwość samą ideę raportowania
zintegrowanego, które ma łączyć informacje finansowe z niefinansowymi, a nie ograniczać je.
Dlatego wydaje się, że dobrą praktyką byłoby wyodrębnienie części finansowej, która jednak
nie powinna być jedynie powieleniem odrębnego sprawozdania finansowego, ale powinna
zawierać dodatkowe wyjaśnienia, uszczegółowienia oparte m.in. na informacjach pozafinansowych. Wszystkie analizowane spółki stosowały w zakresie raportowania finansowego
MSSF, co – przy założeniu wyodrębnienia w przyszłości części finansowej – pozwalałoby
w większym zakresie na dokonanie porównań zawartych w nich danych.
W odniesieniu do danych pozafinansowych, zasadne wydaje się dalsze promowanie istniejących, najbardziej popularnych wytycznych, co także powinno przyczynić się do większej porównywalności tej części raportu zintegrowanego. Wszystkie analizowane spółki
podczas przygotowywania raportu korzystały z wytycznych GRI. Dodatkowo uwzględniały
zasady zawarte w innych wytycznych, co częściowo stanowiło dobrowolny wybór jednostki,
a w części uwarunkowane było regulacjami prawnymi obowiązującymi w kraju, w którym
działa dana spółka.
Prezentowane badania mają charakter wstępny i zostały oparte na małej próbie badawczej, jednak pozwalają na sformułowanie wniosków, dotyczących potrzeby wprowadzenia
pewnej standaryzacji raportu zintegrowanego w kontekście porównywalności informacji.
Badania nad zawartością informacyjną raportów zintegrowanych powinny być kontynuowane, w celu podjęcia próby ustalenia zakresu obowiązkowych elementów treści raportów,
przy zachowaniu określonego zakresu elastyczności ujawnień.
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Integrated Report Framework Structure. Guidelines
and Practice in Selected Enterprises
Summary
The article is aimed at the presentation of guidelines included in the framework structure of integrated
reporting as well as an attempt to refer them to the scope of information disclosed in reports. The selection of analysed companies results from the desire to compare the contents of Polish and foreign
reports made by entities operating within the fuel and energy sector, characterised by different experience in integrated reports preparation. The article makes use of the following research methods:
critical analysis of literature studies, integrated report content analysis or case studies. The analysed
companies disclose different contents within the assessed areas, which results from different conceptual frameworks of integrated reporting. It seems desirable to standardise the scope of presented information to a certain extent in order to increase comparability between entities.
Key words: integrated report, reporting standardisation, non-financial reporting, usefulness of information, comparability of information

160/2018
s. 79–97

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oficyna Wydawnicza SGH
kolegia.sgh.waw.pl

ZESZYT NAUKOWY 160

Bogusław Gulski
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Finansyzacja1 jako czynnik wpływający
na zawłaszczanie wartości przez przedsiębiorstwa

Streszczenie
Przedmiotem zainteresowania autora jest wpływ finansyzacji na zjawisko zawłaszczania wartości przez
przedsiębiorstwa. Postawiono tezę, że finansyzacja wywołuje szereg zjawisk, z których część można
nazwać zawłaszczaniem wartości. W artykule scharakteryzowano trzy podstawowe nurty wyróżniane
w rozważaniach nad finansyzacją i omówiono wybrane zjawiska, o których można sądzić, że zwią‑
zane są z przejmowaniem przez przedsiębiorstwa nienależnej im z jakichś względów wartości. Biorąc
pod uwagę zróżnicowaną terminologię używaną do opisu takich zjawisk, dokonano konceptualiza‑
cji pojęcia „zawłaszczanie wartości”, a także wskazano skutki zawłaszczania wartości dla odmiennych
podmiotów. W celu potwierdzenia wspomnianej tezy zidentyfikowano formy zawłaszczania wartości,
które mogą być wywołane przez poszczególne nurty finansyzacji. Analiza tych form pozwala stwier‑
dzić, że finansyzacja, w szczególności nurt związany z wartością dla akcjonariuszy, istotnie przyczynia
się do intensyfikacji zawłaszczania wartości.
Słowa kluczowe: zawłaszczanie wartości, finansyzacja, przedsiębiorstwo
Kody klasyfikacji JEL: L14, L24, M14

1

Pojęcia „finansjalizacja” i „finansyzacja” są używane jako synonimy; w niniejszym artykule, za nowszymi
publikacjami, użyto pojęcia „finansyzacja”.
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1. Wprowadzenie
Zjawisko finansyzacji jest przedmiotem zainteresowania kilku dyscyplin naukowych.
Nauki o zarządzaniu, jak się wydaje, stosunkowo rzadko się nim zajmowały, choć niewąt‑
pliwie wywiera ono wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Można sądzić, że finanse
przedsiębiorstw w największym stopniu odnosiły się do efektów finansyzacji, choć nie zawsze
wprost odwoływano się do tego fenomenu.
Po 2008 r. stosunkowo częste stały się publikacje o charakterze publicystycznym, w któ‑
rych opisywano zjawiska patologiczne zachodzące w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami
a innymi podmiotami. Literatura naukowa natomiast znacznie rzadziej odnosiła się do tych
zjawisk. Opisując wspomniane patologie za pomocą kategorii naukowych można stwierdzić,
że polegały one na przejmowaniu przez niektóre przedsiębiorstwa wartości wygenerowanej
przez inne podmioty. Względna nowość finansyzacji oraz nowość przejmowania wartości
są bodźcami do podniesienia obu tych zagadnień.
W artykule skupiono się na wskazanych powyżej zjawiskach: finansyzacji i przejmowa‑
nia wartości. W tekście scharakteryzowano trzy nurty, które są identyfikowane w obrębie
finansyzacji. Ze względu na zróżnicowanie terminologii, którą posługują się autorzy opisu‑
jący i analizujący zjawiska związane z migracją wartości pomiędzy przedsiębiorstwami, autor
zaproponował własną, autorską konwencję, dokonując konceptualizacji zjawiska nazwanego
zawłaszczaniem wartości, które jest uogólnioną postacią przejmowania wartości. Opisy i ana‑
lizy finansyzacji i zawłaszczania wartości pozwoliły zidentyfikować wybrane formy zawłasz‑
czania wartości powodowane przez finansyzację.
Autor postawił tezę, iż finansyzacja przyczynia się do powstania zjawisk, z których część
można określić jako zawłaszczanie wartości. Jakkolwiek może być ono pozytywnie postrze‑
gane przez wybranych interesariuszy przedsiębiorstw, to jednak powoduje negatywne skutki
zarówno dla samego przedsiębiorstwa, ograniczając jego możliwości rozwojowe, jak i dla
całej gospodarki.

2. Finansyzacja
Od ponad dekady w wielu dyscyplinach używa się pojęcia „finansyzacja” do określenia
przesunięcia od kapitalizmu przemysłowego ku finansowemu. Jednym z bodźców do zain‑
teresowania finansyzacją stała się konstatacja, że koncentracja na międzynarodowej konku‑
rencji przecenia znaczenie sfery produkcyjnej w gospodarkach. Zamiast niej, wielu autorów
wskazywało instrumenty finansowe, w szczególności wartość dla akcjonariuszy, jako ważny
czynnik zmian w gospodarkach rozwiniętych państw [Zwan, 2014]. Finansyzację traktuje się
jako jeden z kluczowych czynników przemian ekonomicznych zachodzących w ciągu ostat‑
nich kilkudziesięciu lat. Jest to skutkiem przerostu sektora finansowego z towarzyszącym
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mu skracaniem horyzontu czasowego decyzji ekonomicznych oraz zanikaniem myślenia
strategicznego [Mączyńska, 2013]. Finansyzacja jest rozumiana jako masa ciągle rosnących
obrotów finansowych na rynkach globalnych, odseparowana od realnej gospodarki i żyjąca
własnym życiem [Błasiak, 2010]. Paul H. Dembinski [2011, s. 20] użył pojęcia „finansjalizacja”
do opisu „procesu głębokiej zmiany związku dwu podstawowych elementów typowych dla
każdej społeczności: relacji i transakcji”. Na niższym poziomie ogólności sytuuje się pogląd
G. Epsteina [2005, s. 3], który zdefiniował finansyzację jako „rosnącą rolę finansowych pobu‑
dek do działania, rynków finansowych i ich użytkowników, a także instytucji finansowych
w funkcjonowaniu gospodarki krajowej i międzynarodowej”. Natomiast A. Nolke i J. Perry
[2007] odnieśli zjawisko finansyzacji do przedsiębiorstw i stwierdzili, że finansyzacja przedsię‑
biorstw winna być rozumiana jako zbiór różnych aktywności realizowanych przez podmioty
niefinansowe dla wzrostu udziału dochodów uzyskiwanych z operacji czy transakcji finanso‑
wych, uzupełniających te generowane z produkcji wyrobów czy świadczenia usług. Wydaje
się, że wpływ finansyzacji jako takiej na finansyzację przedsiębiorstw nie ulega wątpliwości.
Pojęcie finansyzacja dotyczy wielu zjawisk, na różnych poziomach analizy. Natascha van
der Zwan [2014] wyróżniła trzy podejścia do badania tego zjawiska:
• finansyzacja traktowana jako sposób akumulacji,
• koncentracja na finansyzacji współczesnego przedsiębiorstwa,
• finansyzacja codziennych aktywności.

2.1. Finansyzacja jako sposób akumulacji
W pierwszym z wyróżnionych przez N. van der Zwan podejść lokuje się poglądy bada‑
czy, którzy postrzegają finansyzację jako specyficzny sposób akumulacji. Zaliczona do tego
nurtu G. Krippner [2005] zdefiniowała finansyzację jako taki model akumulacji, w którym
dochody gromadzone są głównie za pośrednictwem kanałów finansowych, a nie przez han‑
del czy produkcję towarów. Stwierdziła ona, że od lat 70. XX wieku przedsiębiorstwa w USA
w coraz większym stopniu osiągają dochody z działalności finansowych. Dochody z inwesty‑
cji, dywidendy i zyski kapitałowe przedsiębiorstw niefinansowych przewyższyły te z produk‑
tywnego inwestowania. Badania innych ekonomistów, ale także socjologów, potwierdziły tezę
G. Krippner, że przedsiębiorstwa niefinansowe w coraz większym stopniu osiągają dochody
z działalności finansowych. Badacze zaobserwowali jednak, że występuje również proces
odwrotny: przedsiębiorstwa niefinansowe zwiększyły świadczenia na rzecz sektora finanso‑
wego przez wypłaty odsetek i dywidend, zakup produktów finansowych i wykup własnych
udziałów [Crotty, 2005]. Te zmiany powodują poważny skutek dla przedsiębiorstw niefinan‑
sowych w postaci ograniczenia kapitału dostępnego dla inwestycji produkcyjnych, a jedno‑
cześnie skutkują powiększaniem dochodów z działalności finansowych. W konsekwencji
finansyzacja prowadzi do spowolnienia akumulacji i redukcji inwestycji w zasoby materialne,
choć występuje tu zróżnicowanie zależne od wielkości przedsiębiorstw [Orhangazi, 2008].
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Internacjonalizacja rynków globalnych jest postrzegana jako główny bodziec dla przed‑
siębiorstw do wycofania się z działalności produkcyjnych. Stawiając czoło nasilającej się mię‑
dzynarodowej konkurencji, a także odpowiadając na oczekiwania akcjonariuszy dotyczące
zwrotów, producenci przenoszą produkcję za granicę i kontrolują zagraniczne łańcuchy
dostaw, aby ograniczać koszty. Jednak uzyskiwane tą drogą korzyści ze wzrostu produk‑
tywności nie są reinwestowane w przedsiębiorstwach, ale raczej są przekazywane akcjona‑
riuszom albo wykorzystywane do zakupu produktów finansowych [Crotty, 2005]. Ilustruje
to dokonywana przez przedsiębiorstwa, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, globalizacja pro‑
dukcji, która pomogła podtrzymać wyższe poziomy finansyzacji w sektorze przedsiębiorstw
niefinansowych. Można stwierdzić, że finansyzacja tworzy silną motywację do zmniejszania
kosztów i elastyczności przez prowadzenie działalności produkcyjnej poza granicami państw,
w których mają siedziby przedsiębiorstwa [Milberg, 2008].
Niektórzy ekonomiści wyrażają opinię, że studia nad finansyzacją integrują poglądy
dotyczące szerszych analiz kapitalizmu finansowego. W szczególności formułują pogląd, że
finansyzacja wzmocniła te osoby i instytucje, których dochody pochodzą z finansów i trans‑
akcji, czyli rentierów. Badania potwierdziły, że dochody właścicieli środków finansowych
i instytucji finansowych znacznie zwiększyły się w latach 80. i 90. XX wieku [Epstein, Jayadev,
2005]. Również badania T. Pickety’ego [2015] potwierdzają te obserwacje. Pozycja rentierów
poprawiła się kosztem pracowników i gospodarstw domowych, narażonych na malejące
zarobki i rosnące zadłużenie [Stockhammer, 2012].

2.2. Finansyzacja a wartość dla akcjonariuszy
To podejście do finansyzacji koncentruje się na dominacji orientacji wartości dla akcjo‑
nariuszy jako przewodniej zasady zachowania przedsiębiorstw. Wyrasta ono ze związku
finansyzacji z akumulacją, przez przyjęcie, że nasilanie się orientacji finansowej w przedsię‑
biorstwach niefinansowych jest jej punktem wyjściowym. W ramach tego nurtu:
1) rozważa się, w jaki sposób rynki finansowe wywierają presję na przedsiębiorstwa niefi‑
nansowe i zarządzających nimi, by adoptowali praktyki biznesowe promujące wartość
dla akcjonariuszy;
2) ustala się, w jaki sposób przedsiębiorstwa przyjmują wartość dla akcjonariuszy przez
przekierowanie presji rynku finansowego na innych interesariuszy przedsiębiorstwa,
w szczególności pracowników [Zwan, 2014].
Finansyzację na gruncie pierwszego z omówionych podejść rozumie się jako proces redys‑
trybucji, w którym ważną rolę odgrywają rentierzy. Autorzy zaliczeni do drugiego nurtu
zwracają natomiast uwagę na grupy społeczne istniejące w przedsiębiorstwach: kierowników,
pracowników i akcjonariuszy. Badania w ramach tego nurtu wykazały, że finansyzacja przy‑
niosła korzyści w szczególności kierownikom dużych przedsiębiorstw, ponieważ ich wyna‑
grodzenia zostały powiązane z sytuacją przedsiębiorstw na rynku giełdowym.
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Wartość dla akcjonariuszy jest opisywana przede wszystkim jako koncepcja działalności
przedsiębiorstwa, która przedkłada akcjonariuszy nad innych interesariuszy przedsiębior‑
stwa. Ta koncepcja jest związana z teorią agencji z późnych lat 70. XX wieku. Zgodnie z teo‑
rią agencji, kierownicy nie mają motywacji, by maksymalizować zwroty dla akcjonariuszy
i wprowadzają tylko te strategie przedsiębiorstw, które maksymalizują ich własne bogactwo.
Taki sam pogląd sformułował H.‑J. Chang [2013], twierdząc, że kierownicy, którzy powinni
dążyć do zwiększania zysku w interesie prawnych właścicieli (udziałowców, akcjonariuszy)
przedsiębiorstw, w istocie maksymalizują sprzedaż i swoje przywileje. Niektóre problemy
powstające wskutek tych zjawisk mogą być wyeliminowane przez połączenie własności
i kontroli: z jednej strony przez aktywność akcjonariuszy dyscyplinujących kierowników
przedsiębiorstw, z drugiej strony przy pomocy wspólnoty interesów kierowników i właści‑
cieli, utworzonej przez wprowadzenie wynagrodzeń kierowniczych opartych na wynikach.
Wartość dla akcjonariuszy jest związana ze szczególnym zestawem praktyk zarząd‑
czych, polegających głównie na wprowadzaniu finansowych miar działalności, takich jak
zwrot z kapitału, adoptowanie międzynarodowych standardów rachunkowości i krótko‑
terminowe podejście do biznesu wyrażane przez publikowanie sprawozdań kwartalnych
[Widmer, 2011]. Tym praktykom towarzyszyła koncentracja kierownictw na kluczowych
kompetencjach przedsiębiorstw. Aby zaspokoić oczekiwania inwestorów i analityków rynko‑
wych, kierownictwa rezygnowały z prowadzenia przez przedsiębiorstwa działalności dających
efekty poniżej przeciętnych, próbując w ten sposób podnieść wartość netto przedsiębiorstw.
Kolejne przedsięwzięcia polegały na połączeniach czy nabywaniu innych podmiotów, wro‑
gich przejęciach i lewarowanych wykupach oraz outsourcingu działalności produkcyjnych.
Czynnikiem, który odróżnia przedsiębiorstwa poddane finansyzacji od ich poprzedników
z okresu kapitalizmu przemysłowego jest to, że zyski finansowe z ich operacji nie są rein‑
westowane w wyposażenie produkcyjne, ale raczej są przekazywane akcjonariuszom przez
wypłaty dywidendy i wykup własnych akcji [Lazonick, O’Sullivan, 2000]. W konsekwencji
ograniczane są możliwości rozwoju i generowania wartości dla klientów przez przedsiębior‑
stwa. Te względy spowodowały, że R. Blackburn [2006] nazwał przedsiębiorstwo poddane
finansyzacji „jednorazowym przedsiębiorstwem”. O podobnych zjawiskach wspomina także
H.‑J. Chang [2013]. Są one konsekwencją tego, że w omawianym podejściu do przedsiębior‑
stwa jego efektywność jest definiowana jako zdolność do maksymalizowania dywidendy
i utrzymania wysokich kursów akcji [Fligstein, 1990].
Podobnie jak w przypadku pierwszego z opisywanych nurtów, w literaturze zalicza‑
nej do drugiego nurtu finansyzację opisuje się jako proces redystrybutywny. Empiryczne
dowody świadczą o tym, że w ciągu ostatnich 30 lat miał miejsce stały wzrost wypłat dywi‑
dend i wykupu własnych akcji [Lazonick, 2010]. Choć polityka wartości dla akcjonariuszy
miała na celu wzmocnienie pozycji akcjonariuszy w obliczu autonomizacji menedżerów,
to pozwoliła menedżerom najwyższego szczebla osiągnąć bezprecedensowy stopień bogactwa
(zwłaszcza poprzez motywacyjne wynagradzanie). Ze względu na przejście od wynagrodzeń
do opcji na akcje, korzyści kierownictw wzrosły wykładniczo od lat 80. XX wieku. Prezesi
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zarządów największych przedsiębiorstw osiągają obecnie dochody kilkaset razy wyższe niż
przeciętni pracownicy [Zwan, 2014]. Ponadto stwierdzono, że wynagrodzenia kierowników
wzrastały nawet w chwilach spadków w działalności przedsiębiorstw [Erturk, Froud, Johal,
Leaver, Williams, 2007a]. Może to wskazywać, że władza kierowników była bardziej znacząca
niż władza finansistów [Boyer, 2005].
Badacze w Stanach Zjednoczonych na ogół są zgodni co do tego, że wzbogacenie akcjo‑
nariuszy i kierowników odbyło się z uszczerbkiem dla zarobków pracowników. Restruktu‑
ryzowanie działalności przedsiębiorstw w imię wartości dla akcjonariuszy było związane
z utratą pracy i innymi ograniczeniami [Lazonick, O’Sullivan, 2000]. Co więcej, stanowiska,
które pozostały ulegają znaczącym zmianom: pracownicy muszą pracować dłużej za niższe
wynagrodzenia i mniejsze korzyści. Dążenie do zwiększania wartości przedsiębiorstwa dla
akcjonariuszy jest obwiniane za powstanie dualnego rynku pracy: wszyscy jego uczestnicy
doświadczają rosnącej niepewności i intensywności pracy, ale tylko wysoko wykwalifikowani
pracownicy (kierownicy i profesjonaliści) otrzymują wyższe wynagrodzenia i mają więcej
satysfakcji z pracy. Osoby o niższych kwalifikacjach natomiast pracują za niższe wynagrodze‑
nia i mniejsze korzyści [Lin, Tomaskovic-Devey, 2013]. Te badania pokazują obraz, w którym
dążenie do wartości dla akcjonariuszy bezpośrednio przyczynia się do pogarszania warun‑
ków pracy i zwiększenia społecznej nierówności dla dużych segmentów populacji. Związek
między wartością dla akcjonariuszy i utratą pracy jest mniej bezpośredni w kontekście euro‑
pejskim, co jest wyjaśniane silniejszą pozycją interesariuszy w państwach europejskich niż
w USA i Wielkiej Brytanii [Chang, 2013].
Ważnym uzupełnieniem powyższych uwag na temat związku finansyzacji z koncepcją
wartości dla akcjonariuszy jest usytuowanie jej w szerszym kontekście, co uczynił H.‑J. Chang
[2013, s. 41], który stwierdził, że: „[…] zarządzanie firmą w interesie udziałowców nie pomaga
gospodarce nawet w ujęciu przeciętnym (czyli nawet wtedy, gdy abstrahuje się od wzmaga‑
jącej się redystrybucji dochodu na rzecz bogatych)”.

2.3. Finansyzacja codziennych aktywności
Jako jeden z powodów umacniania się tego nurtu finansyzacji można wskazać założenia
teorii ekonomii neoliberalnej, wśród których jednym z głównych jest ograniczenie wydat‑
ków socjalnych, zakładający, że każdy może zadbać o swój własny los, zgodnie z własną wolą
[Dobrzyński, 2011]. Do omawianego nurtu włączane są studia nad finansyzacją, które zajmują
się wzrostem znaczenia obywatela jako inwestora. Czynnikiem odróżniającym te studia od
badań finansyzacji na poziomie makro albo mezo jest kulturowa perspektywa finansyzacji,
szczególnie w odniesieniu do wkroczenia finansów do sfery życia codziennego. Według auto‑
rów zaliczanych do omawianego nurtu, wstąpienie finansów do codziennego życia stało się
możliwe dzięki ich demokratyzacji, w wyniku której produkty i usługi finansowe stały się
dostępne dla dużej części populacji, liczniejszej niż elitarna klasa rentierów [Erturk, Froud,
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Johal, Leaver, Williams, 2007b]. W tym nurcie finansyzacji podkreśla się indywidualną odpo‑
wiedzialność za podejmowane ryzyko [Martin, 2002]. Badacze kładli nacisk na dostrzeżenie
i docenienie różnorodnych sposobów finansowania potrzeb, które utrwalono w praktykach
życia codziennego. Ich badania dotyczyły zjawiska nazwanego przez R. Aitkena [2007] „popu‑
larnymi finansami”, a także przedsięwzięć, które miały na celu włączenie gospodarstw domo‑
wych o niskich i średnich dochodach w orbitę wpływu rynków finansowych: kapitałowych
programów emerytalnych, kredytów konsumenckich i hipotecznych oraz innych masowych
produktów finansowych. Z finansyzacją codziennych aktywności związane jest przesunię‑
cie w kierunku rynków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzi, co
jest skutkiem tego, że o ile w przeszłości niektóre usługi były świadczone przez „państwo
dobrobytu”, pracodawców albo z rachunku oszczędnościowego, współcześnie wymaga się,
aby pojedyncza osoba samodzielnie nabywała produkty finansowe, by ochronić się od nie‑
pewności życia. Wraz z utratą poczucia bezpieczeństwa, zapewnianego przez powojenne pań‑
stwa dobrobytu, współcześnie ludzie sami są odpowiedzialni za radzenie sobie z niepewności
życia [Cutler, Waine, 2001]. To ryzyko wyrasta z elastyczności pracy i wycofania się państwa
dobrobytu, ale też jest powodowane przez zmienność rynków finansowych, na których ludzie
polegają, by móc zaspokoić swoje potrzeby. Dlatego skutkiem demokratyzacji finansów jest
nie tylko wzrost strumieni finansowych, ale także powiększająca się konwergencja finansów
i cyklu życia człowieka.
Finansyzacja codziennych aktywności jest ułatwiona przez znaczący rozwój technolo‑
giczny i instytucjonalny, jaki miał miejsce w drugiej połowie XX wieku. Gerald F. Davies
[2009] na przykład opisał w jaki sposób postęp w technologiach informacyjnych ułatwił roz‑
wój detalicznej bankowości inwestycyjnej, pozwalając ludziom ze wszystkich grup społecz‑
nych stać się inwestorami. Finansyzacja codziennych aktywności jest wspomagana przez
wielu pośredników, którzy włączają gospodarstwa domowe w zasięg oddziaływania global‑
nych rynków finansowych: banków, funduszy emerytalnych czy funduszy inwestycyjnych
[Zwan, 2014].
Autorzy zaliczani do omawianego nurtu twierdzą, że finansyzacja wykreowała nowy
rodzaj podmiotu: „podmiot inwestujący” [Aitken, 2007]. Taki podmiot jest autonomiczną
osobą, która zabezpiecza się przed ryzykiem wynikającym z cyklu własnego życia przez
znajomość finansów i samodyscyplinę. Tym, co odróżnia podmiot inwestujący od wcze‑
śniejszych form identyfikacji jego natury jest postępowanie według własnego uznania, dla
korzyści swoich i własnego gospodarstwa domowego. Konsekwencją opisanych zjawisk jest
obserwacja H.‑J. Changa [2013]: znakomita większość amerykańskiej i brytyjskiej populacji
mogła korzystać z (pozornego) dobrobytu rodzącego się w tym, jak mogło się wydawać, nie‑
kończącym się boomie, jedynie dzięki zadłużaniu się na niespotykaną dotąd skalę.
Jednym z przejawów postępującej finansyzacji w omawianym obszarze jest oferowanie
przez instytucje finansowe nowych produktów. Jednym z głośniejszych i zarazem bardziej
dolegliwych dla klientów stały się w Polsce w ciągu ostatnich lat tzw. ubezpieczenia na życie
i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Są to bardzo skomplikowane produkty
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(w jednym z przypadków ogólne warunki umowy liczą 100 stron), a nabywcy są często nie‑
dostatecznie informowani o rzeczywistym charakterze produktów i w ten sposób narażani
na duże straty (np. z powodu tzw. opłat likwidacyjnych) [Grzeszak, 2014].
Przedstawione nurty finansyzacji, w szczególności drugi, niewątpliwie wpływają na poglądy
dotyczące celów przedsiębiorstw. Współcześnie maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
stała się powszechnie akceptowanym, ważnym celem strategicznym przedsiębiorstw, a jeżeli
podejmowane w związku z tym działania cechuje świadomy i zorganizowany charakter,
to taki proces określany jest zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa lub zarządzaniem
przez wartość [Borowiecki, Czaja, Jaki, Kaczmarek, Prewenda, Konstanty, 2001]. W tym
kontekście warto odwołać się do definicji przedsiębiorstwa sformułowanej przez P. H. Dem‑
binskiego [2012], którego zdaniem współczesne przedsiębiorstwo jest miejscem, w którym
kapitał i praca mogą razem pracować, aby tworzyć wartość dodaną, do której są one ostatecznie uprawnione. Poglądy wyrażane w ramach drugiego z prezentowanych nurtów kłócą
się z takim podejściem do istoty współczesnego przedsiębiorstwa.

3. Zawłaszczanie wartości
Wydaje się, że zachowania, które ogólnie nazwano „zawłaszczaniem wartości”, są pochodną
zjawisk, które zostały dostrzeżone i choćby krótko zasygnalizowane przez niektórych autorów.
Jeden z nich, A. O. Hirschman [1995, s. 9], napisał: „Nie ma takiego systemu […], w którym
wszystkie jednostki, firmy czy organizacje działałyby zawsze w pełni efektywnie, racjonal‑
nie, zgodnie z normami moralnymi, społecznymi, przepisami prawa czy też jakimikolwiek
innymi regułami”. Bożena Klimczak [1997] wskazała natomiast, że przedsiębiorstwa, funk‑
cjonując na rynku, znajdują się w sytuacji sprzeczności interesów, co może być czynnikiem
popychającym do zachowań egoistycznych. Przedsiębiorstwa znajdujące się w sytuacji kon‑
fliktu wartości, który może być spowodowany odmiennymi systemami wartości czy ogra‑
niczonością środków koniecznych do zrealizowania wartości, choć mogą reagować większą
innowacyjnością, dynamizmem czy elastycznością [Gasparski, 2004], często czynią tak, jak
opisał J. Rudniański [1983, s. 35]: „Mając do wyboru albo niestosowanie się do podstawowych
norm, albo nieosiągnięcie zwycięstwa, na ogół wybiera się to pierwsze”.
Jak stwierdzili m.in. M. E. Raynor i A. Mumtaz [2013], przedsiębiorstwa muszą nie tylko
utworzyć wartość, ale też zatrzymywać ją w formie dochodów. Podobną opinię wyrazili C. Elle‑
gard, C. J. Medlin i J. Geersbro [2014], stwierdzając, że koncepcje tworzenia i zatrzymywania
wartości są ściśle powiązane. Z kolei P. Verdin i K. Tackx [2015] zdefiniowali tworzenie war‑
tości jako wygenerowanie spodziewanej korzyści dla klienta. Współcześnie, oprócz wartości
użytkowej, wyróżnia się również co najmniej wartość emocjonalną i wartość doświadczenia.
Dla ostatecznego konsumenta wartością może być poprawa jakości życia. Dla przedsiębiorstwa
natomiast wartością może być zwiększenie jego rentowności. Jeśli wyrób lub usługa nie mogą
spełnić tych warunków, ich wprowadzanie na rynek nie ma ekonomicznego uzasadnienia.
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Jednak, jak podkreślają cytowani autorzy, zapewnienie użyteczności wyrobu lub usługi jest
niewystarczające. Struktura kosztów i cen musi zapewnić zatrzymanie (capturing) wystar‑
czającej wartości, bowiem producent musi generować wystarczające przychody oraz zyski
dla akcjonariuszy. W konsekwencji, jeśli przedsiębiorstwo nie generuje wartości w dostatecz‑
nych rozmiarach, nie osiąga długoterminowej rentowności. Powyższy wywód zakłada tożsa‑
mość wartości wygenerowanej i wartości zatrzymanej w celu postawienia jej do dyspozycji
akcjonariuszy. Należy jednak dostrzec, że wysokość wartości zatrzymanej przez przedsię‑
biorstwo zależy nie tylko od wielkości wartości (użytkowej, emocjonalnej i doświadczenia),
która po wygenerowaniu przez przedsiębiorstwo zostanie zaakceptowana przez klientów
i w konsekwencji aktu sprzedaży trafi do przedsiębiorstwa w postaci wartości wymiennej,
ale także od zdolności przedsiębiorstwa do obrony wartości wymiennej przed próbami prze‑
jęcia przez inne podmioty. Wskazany powyżej postulat M. E. Raynora i A. Mumtaza [2013]
świadczy o dostrzeganiu niebezpieczeństwa, polegającego na tym, że przedsiębiorstwo może
nie zatrzymać wartości, którą wygenerowało. Inni autorzy również dostrzegają takie zagro‑
żenie. Zatrzymanie wartości jest podstawowym czynnikiem warunkującym dostarczenie jej
interesariuszom, w szczególności akcjonariuszom. Umiejętne zarządzanie przedsiębiorstwem
może jednak nie wystarczać do tego, by zatrzymać wartość w takich rozmiarach, aby zaspo‑
koić oczekiwania interesariuszy (głównie akcjonariuszy) i dlatego niektóre przedsiębiorstwa
podejmują działania, które mają doprowadzić do zwiększenia zatrzymanej wartości ponad
wielkość, którą wygenerowały.
Dostarczenie wartości akcjonariuszom czy innym interesariuszom przedsiębiorstwa jest
uwarunkowane przede wszystkim zapewnieniem sobie przez przedsiębiorstwo możliwości
dysponowania wartością w wystarczającej wielkości. W literaturze przedmiotu takie zapew‑
nienie z reguły jest określane pojęciem „zatrzymanie wartości”. Autor jednej z obszerniej‑
szych prac poświęconych omawianej tematyce, T. Fischer [2011], posłużył się zwrotem value
capturing do opisu zjawiska, które można nazwać zatrzymywaniem wartości, jednak zauwa‑
żył, że przez innych autorów było ono opisywane jako: value appropriation, value realization,
value dispersion, value distribution, value allocation (przywłaszczenie wartości, realizacja
wartości, rozproszenie wartości, dystrybucja wartości, alokacja wartości), co pozwala sądzić,
iż te terminy mogą być potraktowane jako synonimy. Podobnie C. Ellegard, C. J. Medlin
i J. Geersbro [2014] uznali, że zjawisko przywłaszczania wartości (value appropriation) jest
również określane jako wartość, której można się domagać, przechwytywanie wartości lub
udostępnianie wartości (value claiming, capturing, sharing). Zwrotu value capturing użyli
także P. Strebel i S. Cantale [2014], którzy podkreślili, że w literaturze w celu określenia tego
zjawiska używane są terminy: value appropriation, value claiming, value extraction. Jednak
dodali, że każde kolejne z tych określeń ma coraz bardziej negatywne konotacje. Autorzy ci,
opisując sposób, w jaki przedsiębiorstwa mogą doprowadzić do dysponowania wartością,
skupili się na zjawisku, które nazwali value extraction. Zdefiniowali je jako takie przechwy‑
tywanie wartości od innych zainteresowanych stron, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz
przedsiębiorstwa, które zachodzi przez manipulowanie procesami konkurencyjnymi na rynku
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na korzyść tego przedsiębiorstwa [Strebel, Cantale, 2014]. Wspomniani autorzy, odwołując
się do znanej metafory o tworzeniu i podziale ciasta [Gulati, Wang, 2003], stwierdzili, że jeśli
tworzenie wartości zwiększa rozmiary tortu, a zatrzymywanie wartości umożliwia przed‑
siębiorstwom otrzymanie kawałka tego tortu, to value extraction polega na uzyskaniu więk‑
szego kawałka poprzez manipulowanie procesem dzielenia tortu. Ich zdaniem ta metoda
zdobywania wartości występuje, gdy:
1. Przedsiębiorstwo może dysponować wartością przez zakłócanie funkcjonowania rynku.
Takie zakłócenia mogą obejmować:
a) korzystanie z wpływów politycznych w celu ograniczenia konkurencji. Może to ozna‑
czać wykorzystanie sprywatyzowanych monopoli państwowych (np. po sprzedaży
akcji TP SA France Telecom) lub posłużenie się fuzjami i lobbingiem w kształtowa‑
niu systemu prawnego i regulacyjnego, aby uzyskać monopol lub pozycję oligopolu;
b) użycie siły rynkowej do ograniczenia konkurencji. Może się to wiązać z wykorzysta‑
niem udziału w rynku, zmowy lub koncentracji zasobów w celu zwiększenia siły prze‑
targowej w ustalaniu cen lub innych aspektów transakcji z interesariuszami, takimi
jak klienci, pracownicy i partnerzy w łańcuchach wartości;
c) wykorzystanie oszustwa, aby zdobyć więcej wartości przez wykorzystywanie pozycji
hierarchicznej, poufnych informacji, braku przejrzystości lub korupcji.
2. Przedsiębiorstwo może dysponować wartością dzięki przeniesieniu na społeczeństwo
kosztów zakłóceń rynku. W szczególności jest to:
a) wykorzystywanie pomocy rządowej w postaci np. dotacji, ulg podatkowych lub doro‑
zumianych gwarancji;
b) wykorzystywanie różnic między przepisami państwowymi, w szczególności dotyczą‑
cych systemów podatkowych lub wysokości opłat za zanieczyszczenie środowiska;
c) ignorowanie negatywnych efektów zewnętrznych, takich jak koszty dla innych, koszty
zanieczyszczeń lub złe warunki pracy.
Cytowani autorzy twierdzą, że value extraction jest zwykle źródłem łatwiejszych pienię‑
dzy niż ciężka praca czy utrzymywanie przewagi konkurencyjnej przez tworzenie warto‑
ści bieżącej. W efekcie przedsiębiorstwo może stopniowo przeorientować się, ze szkodą dla
stworzenia realnej wartości.
Również M. Hoefle [2017] używa pojęcia value extraction. Jego zdaniem zjawisko to wystę‑
puje, gdy pewne grupy nieuczciwie uzyskują przewagę na rynku. Jakkolwiek nie precyzuje
on pojęcia „nieuczciwie”, to można sądzić, że o zaistnieniu value extraction przesądza fakt
doprowadzenia przez przedsiębiorstwo do dysponowania wartością wskutek nieuczciwych
praktyk wobec podmiotów na rynku oraz innych podmiotów, zarówno w otoczeniu, jak
i wewnątrz przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa, które stosują tego typu praktyki są nie tylko
marginalnie aktywne (czy raczej nieaktywne) w tworzeniu rzeczywistej wartości ekono‑
micznej, ale także zatrzymują dla siebie (swoich akcjonariuszy) nadmiernie duży „kawałek
gospodarczego tortu”. Manfred Hoefle wskazał szereg zjawisk, w których można doszukać
się value extraction:
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1. Jednostronne ukierunkowanie kapitału na poszukiwanie renty ekonomicznej przez
monopolizację rynków i blokowanie wejść nowych konkurentów, krótkoterminowość,
manipulowanie przepływami pieniężnymi, oszustwa bilansowe.
2. Dominacja arbitrażu jako specyficznej formy akumulacji: poszukiwanie szans przede
wszystkim przez tzw. innowacje finansowe, bazujące na oddzieleniu ryzyka od zysku,
rozległa sekurytyzacja, fragmentacja kosztów produkcji, outsourcing produkcji, koor‑
dynowanie łańcuchów dostaw, minimalizowanie zakresu prac badawczo-rozwojowych,
nabywanie innowacji przez zakup młodych przedsiębiorstw.
3. Przyspieszony wzrost zewnętrzny: przejęcia/fuzje wykorzystujące dźwignię kredytową,
ciągłe zmiany portfela, preferencje dla wielkości i wzrostu, e-biznes jako model transakcji.
4. Nadmiernie rozwinięte „sektory pasożytnicze”: nieproporcjonalny wzrost usługodaw‑
ców zewnętrznych (banki inwestycyjne, konsultanci z zakresu strategii i zarządzania,
prawnicy, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, audytorzy, konsultanci PR; wszyscy oni
są beneficjentami rosnącej złożoności i skomplikowanych przepisów), instalowanie kosz‑
townego oprogramowania i systemów zarządzania ryzykiem.
5. Odmowa ponoszenia współodpowiedzialności za dobro społeczne: eksploatacja „wolnych”
dóbr wspólnych, nadmierne obciążanie infrastruktury publicznej, szkody i obciążanie śro‑
dowiska, agresywne „kłusownictwo” przeszkolonego personelu (zamiast szkoleń wewnętrz‑
nych), wymuszone wcześniejsze emerytury jako tani sposób zwalniania pracowników.
6. Traktowanie pracowników jako zasoby ludzkie, a nie bliźnich: ignorowanie konsekwencji
społecznych egzekwowania ekstremalnej elastyczności i mobilności siły roboczej, nad‑
mierne przywileje i symbole statusu dla najwyższego kierownictwa, ogromne premie
dla prezesów.
7. Powszechny tayloryzm: podważanie osobistej odpowiedzialności i zaangażowania, nie‑
docenianie praktycznego doświadczenia, kreatywności i opinii pracowników.
8. Instrumentalizacja państwa: agresywny lobbing i wpływanie na decydentów, a w kon‑
sekwencji narażanie się na zarzuty oszustw, korupcji, szantaży związanych z lokalizacją
zakładów produkcyjnych, agresywnego unikania opodatkowania.
Autor ten twierdzi również, że value extraction ma charakter pasożytniczy, zachodzi na
wielu różnych poziomach, a podmioty, które są na nią narażone cechują się dużym zróżni‑
cowaniem. Przytoczone sytuacje, w których występuje value extraction, pozwalają sądzić, że
ta praktyka najogólniej polega na dążeniu do ograniczania czy wręcz minimalizowania przez
przedsiębiorstwa własnych kosztów i zarazem dążeniu do zwiększania uzyskiwanych przy‑
chodów, co jest czynione w sposób nieetyczny, naruszający zasady czy reguły postępowania.
Mogą to być niezupełnie jednoznaczne reguły fair play, ale także bardzo jasne przepisy prawa.
Jakkolwiek M. Hoefle [2017] opisuje szerszy wachlarz zjawisk niż P. Strebel i S. Cantale
[2014], można dostrzec wspólne cechy ich sposobów ujmowania value extraction:
• zapewnienie przedsiębiorstwu możliwości dysponowania pewną wartością,
• gotowość naruszania norm czy zasad w relacjach z podmiotami z otoczenia czy wnętrza
przedsiębiorstwa,
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•
•

dążenie do zwiększania przychodów przedsiębiorstwa nawet przez zachowania nieetyczne,
dążenie do ograniczenia kosztów dopuszczające zachowania nieetyczne czy nawet bez‑
prawne (np. eksternalizacja kosztów),
• znaczne zróżnicowanie podmiotów poddanych value extraction.
Zróżnicowanie pojęć używanych do opisu de facto tego samego zjawiska, którego istota
polega na niezgodnym z regułami (etycznymi i/lub prawnymi) dążeniu do zwiększenia war‑
tości, którą dysponuje przedsiębiorstwo, stało się asumptem do przyjęcia pewnej konwen‑
cji do opisu analizowanych zjawisk. Opisywane zjawisko, w odniesieniu do relacji między
współdziałającymi przedsiębiorstwami, autor niniejszego artykułu nazwał zawłaszczaniem
wartości. Biorąc pod uwagę fakt, że podstawowa różnica pomiędzy value extraction a zawłasz‑
czaniem wartości polega na specyfice podmiotów, które zostały poddane temu procederowi,
można przyjąć, że opisywane zjawisko:
• występując w relacjach między współdziałającymi przedsiębiorstwami, byłoby nazwane
zawłaszczaniem sensu stricto,
• występując w relacjach z podmiotami wewnętrznymi (np. pracownikami) lub w rela‑
cjach z podmiotami zewnętrznymi innymi niż współdziałające przedsiębiorstwa, byłoby
nazwane zawłaszczaniem sensu largo.
Wspólną cechą zarówno zatrzymywania, jak i zawłaszczania wartości jest zapewnienie
przedsiębiorstwu możliwości dysponowania pewną wartością. Różnice natomiast dotyczą
sposobu zapewnienia dysponowania tą wartością. Ta konstatacja pozwala przyjąć kolejną
konwencję, zgodnie z którą zapewnienie dysponowania wartością jest kategorią ogólną, zaś
przytoczone określenia opisują szczególne przypadki zapewnienia dysponowania wartością.
Można sformułować dwa podstawowe kryteria służące do odróżnienia zatrzymywania war‑
tości (traktowanego jako termin neutralny) od zawłaszczania wartości (które ma charakter
negatywny): kryterium prawne i kryterium etyczne [por. Gulski, 2017]. W tabeli 1 zaprezen‑
towano sposób rozumienia wspomnianych określeń w odniesieniu do zapewnienia dyspo‑
nowania wartością.
Tabela 1. F
 ormy zapewnienia dysponowania wartością przez przedsiębiorstwo wyróżnione
ze względu na zgodność z przepisami oraz zasadami sprawiedliwości dystrybutywnej
Zgodność sposobu zapewnienia dysponowania wartością z zasadami
sprawiedliwości dystrybutywnej
Zgodny
Zgodność sposobu
z przepisami

Niezgodny

Zgodny

A: zatrzymywanie wartości

B: zawłaszczanie wartości

Niezgodny

C: nieskuteczne zawłaszczanie wartości

D: zawłaszczanie wartości

Źródło: Gulski, 2017, s. 112

Wśród przedsiębiorstw można dostrzec zróżnicowane podejście do zawłaszczania warto‑
ści. Niektóre unikają zawłaszczania wartości, traktując to jako wybór wynikający z ich kodek‑
sów etycznych. Inne integrują zawłaszczanie wartości ze swoim modelem biznesu, dążąc do
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osiągnięcia kompromisu pomiędzy korzyściami i ryzykiem wynikającymi z takich praktyk.
To drugie podejście ignoruje fakt, że konieczność zawłaszczania wartości może ujawniać
braki modelu biznesowego lub ukrywa luki w takim modelu.
Wywoływany rozwojem ICT (Information and Communications Technology) trend,
polegający na większej przejrzystości i odpowiedzialności, wzmacniany przez media spo‑
łecznościowe i organizacje pozarządowe, dotyczy w jednakowym stopniu przedsiębiorstw,
inwestorów, pracowników i konsumentów. W związku z tym wydaje się, że utrzymanie
w tajemnicy praktyk przedsiębiorstw polegających na zawłaszczaniu wartości jest coraz trud‑
niejsze. Dlatego potencjalne szkody ponoszone przez przedsiębiorstwa związane z zawłasz‑
czaniem wartości rosną, a korzyści są coraz bardziej krótkotrwałe. Do korzyści tych należy
zaliczyć przede wszystkim uzyskanie stosunkowo „łatwych pieniędzy”, które mogą trafić do
akcjonariuszy [Strebel, Cantale, 2014].
Skutki zawłaszczania wartości można rozpatrywać, uwzględniając co najmniej dwa
kryteria: horyzont czasowy oraz podmiot ponoszący te skutki. Jak wspomniano powyżej,
zawłaszczanie wartości, będąc źródłem „łatwych pieniędzy”, może być postrzegane jako
korzystne dla przedsiębiorstwa. Zwłaszcza w krótkim okresie wywołuje skutki pożądane
przede wszystkim przez tzw. kwartalnych czy płynnych akcjonariuszy. Mają one postać
poprawy wyników finansowych przedsiębiorstw, wzrostu cen akcji i wielkości dywidend
wypłacanych przez spółkę. W krótkim okresie należy jednak zwrócić uwagę także na ewentu‑
alne sankcje finansowe za stosowanie zakazanych praktyk. Dlatego należy postawić pytanie,
czy zawłaszczanie wartości realizuje długoterminowe interesy akcjonariuszy? Jak się wydaje,
skutki zawłaszczania wartości mogą być pozytywnie oceniane jedynie przez tzw. kwartal‑
nych akcjonariuszy. Natomiast długookresowi akcjonariusze mogą czuć się nieusatysfakcjo‑
nowani ze względu na jego negatywne skutki. W dłuższym okresie można spodziewać się
reaktywno-nadążających czy nawet biernych zachowań przedsiębiorstw, niedostatku zmian
w przedsiębiorstwie, skutkujących swego rodzaju uśpieniem, niedostosowaniem modelu
biznesowego do uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa, zagrożeniem dla kon‑
kurencyjności przedsiębiorstwa i pogorszeniem jego wizerunku. Wynikająca z pogorsze‑
nia wizerunku niechęć do nawiązywania relacji może powodować trudności w rozwijaniu
kompetencji i poprawie konkurencyjności, w szczególności gdyby miały one odbywać się
we współpracy z innymi podmiotami.
Podsumowując uwagi na temat skutków zawłaszczania wartości, należy zwrócić uwagę
na pojawiający się w krótkim okresie pozytywny skutek w postaci tzw. łatwych pieniędzy,
dodatnio wpływający na sytuację akcjonariuszy i kadry zarządzającej. Próbę identyfikacji
negatywnych skutków zawłaszczania wartości przedstawiono w tabeli 2. Należy zwrócić
uwagę na to, że ze względu na przedmiot rozważań w niniejszym artykule, pominięto skutki
ponoszone przez inne podmioty niż przedsiębiorstwo i akcjonariusze.
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Tabela 2. Ważniejsze negatywne skutki zawłaszczania wartości
Horyzont czasowy
Przedsiębiorstwo
Podmiot
odczuwający
skutki

Akcjonariusze

Krótki okres

Długi okres

• zagrożenie nagłą utratą możliwości
uzyskiwania wartości z powodu zmian
w otoczeniu prawnym i regulacyjnym,
rosnącej siły interesariuszy lub
wpływu opinii społecznej i mediów,
• ryzyko utraty reputacji,
• konsekwencje prawne, trudne do
apriorycznego oszacowania

• podważenie wartości korporacyjnych,
• zagrożenie „erozją” rentowności
modelu biznesowego,
• stopniowe pozbawienie rzeczywistej
innowacyjności i wydajności,
• pogorszenie konkurencyjności,
• utrata możliwości ponownej
koncentracji na tworzeniu kultury
korporacyjnej skoncentrowanej
na prawdziwych wartościach,
• rosnący sprzeciw społeczny
• spadek otrzymywanej wartości
wskutek pogorszenia sytuacji
przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne

Powyższe uwagi pozwalają sądzić, że głównymi beneficjentami zawłaszczania wartości
są płynni akcjonariusze oraz kadra kierownicza przedsiębiorstw. Pozostali interesariusze
oraz przedsiębiorstwa ponoszą negatywne skutki takich praktyk.

4. Finansyzacja jako bodziec do zawłaszczania wartości
Jak stwierdzono we wprowadzeniu, finansyzacja wywołuje zróżnicowane skutki
w odmiennych obszarach, na co zwróciła uwagę N. van der Zwan [2014]. Niektóre ze skut‑
ków finansyzacji można określić jako zawłaszczanie wartości i mogą one być zauważone
w obrębie każdego z nurtów wskazanych przez tę autorkę. W tabeli 3 zaprezentowano
takie formy zawłaszczania wartości, które mogą wystąpić w praktyce gospodarczej wsku‑
tek finansyzacji.
Opisane zjawiska rzeczywiście mogą przyczyniać się do uzyskiwania przez przedsiębior‑
stwa „łatwych pieniędzy”. Jednak przekazywanie tychże pieniędzy „płynnym akcjonariu‑
szom”, a przez to pozbawianie się możliwości rozwoju i generowania wartości dla klientów,
może postawić przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji, bowiem wskutek braku perspektyw roz‑
woju, zamiast rozwijać się i tworzyć wartość dla klientów, przedsiębiorstwo staje się uzależ‑
nione od zawłaszczania wartości, przypominając w pewnym stopniu narkomana: im dłużej
dokonuje zawłaszczania wartości, tym bardziej jest uzależnione od tego procederu.
Wpływ finansyzacji na zarządzanie przedsiębiorstwami trafnie spointował O. Orhangazi
[2008], twierdząc, że sprowadziła ona zarządzanie przedsiębiorstwem do spełniania oczeki‑
wań i potrzeb uczestników rynku finansowego, a nie konsumentów.
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Tabela 3. Potencjalne formy zawłaszczania wartości, które mogą wywołać różne nurty finansyzacji
Nurty finansyzacji

Możliwe formy zawłaszczania wartości wywołane przez finansyzację w określonym nurcie

I nurt:
finansyzacja
traktowana jako
sposób akumulacji

•
•
•
•
•
•

manipulowanie przepływami pieniężnymi, oszustwa bilansowe,
oddzielanie ryzyka od zysku,
fragmentacja kosztów produkcji,
outsourcing produkcji,
oszustwa dokonywane przez przedsiębiorstwa, korupcja,
szantaże związane z lokalizacją zakładów produkcyjnych (np. w celu uzyskania przywilejów,
zwolnień, dotacji),
• agresywne unikanie opodatkowania

II nurt:
koncentracja
na finansyzacji
współczesnego
przedsiębiorstwa

• stosowanie fuzji i lobbingu do kształtowania systemu prawnego i regulacyjnego, pozwalającego
zdobyć pozycję monopolu lub oligopolu, zmonopolizować rynki oraz blokować wejścia nowych
konkurentów,
• wykorzystanie siły przetargowej przy ustalaniu korzystnych cen czy innych warunków transakcji
z interesariuszami (np. z klientami, pracownikami, partnerami w łańcuchach wartości),
• minimalizowanie zakresu własnych prac badawczo-rozwojowych, nabywanie innowacji
z zewnątrz (np. przez zakup start-upów),
• wykorzystywanie pozycji hierarchicznej (np. w holdingu), poufnych informacji, braku
przejrzystości lub korupcji dla uzyskiwania dodatkowych korzyści,
• nadużywanie pomocy publicznej w postaci np. dotacji, ulg podatkowych,
• bezkompromisowe wykorzystywanie różnic między regulacjami prawnymi w różnych
państwach, w szczególności dotyczących systemów podatkowych, dla uzyskania dodatkowych
korzyści,
• ignorowanie negatywnych skutków działalności przedsiębiorstwa: kosztów zanieczyszczeń,
złych warunków pracy, eksternalizacja takich kosztów,
• unikanie współodpowiedzialności za dobro społeczne: eksploatacja „wolnych” dóbr wspólnych,
nadmierne obciążanie infrastruktury publicznej, szkody i obciążanie środowiska,
• agresywne „kłusownictwo” przeszkolonego personelu, wymuszanie wcześniejszych odejść
na emerytury jako tani sposób zwalniania pracowników

III nurt:
finansyzacja
codziennych
aktywności

• przeniesienie przez przedsiębiorstwa na pojedyncze osoby niektórych kosztów i ryzyka, które
uprzednio same ponosiły (np. konieczność posiadania konta osobistego, by otrzymać przelew
wynagrodzenia),
• oferowanie złożonych produktów finansowych, które wskutek niedostatecznego zrozumienia
przez nabywców narażają ich na straty

Źródło: opracowanie własne

5. Podsumowanie
Nie tylko wycinkowe, nieusystematyzowane obserwacje dokonywane m.in. przez dzien‑
nikarzy, ale także badania naukowe potwierdzają występowanie w relacjach pomiędzy przed‑
siębiorstwami a innymi podmiotami zjawisk skutkujących przechwytywaniem wartości przez
przedsiębiorstwa. Jakkolwiek są one różnie nazywane, to można posłużyć się ogólnym okre‑
śleniem „zawłaszczanie wartości”, aby oddać ich istotę.
Autor przyjął tezę, że czynnikiem sprawczym zawłaszczania wartości jest finansyza‑
cja. By ją potwierdzić, przeprowadził analizy, które pozwoliły wykazać, że każdy z trzech
nurtów finansyzacji wywołuje specyficzne formy zawłaszczania wartości. Jeden z tych nur‑
tów – finansyzacja współczesnego przedsiębiorstwa – która koncentruje się na wartości dla
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akcjonariuszy, wywołuje – jak się wydaje – największą liczbę form zawłaszczania wartości.
Ciąg zjawisk wiążących finansyzację z zawłaszczaniem wartości przez przedsiębiorstwa można
przedstawić następująco: finansyzacja skutkuje oczekiwaniami co do wzrostu wartości dla
akcjonariuszy, które z kolei przekładają się na wymagania wobec kadr menedżerskich. Te
zaś, nie mogąc sprostać wymaganiom akcjonariuszy w „normalnym trybie” (tzn. postępując
zgodnie z zasadami etyki w biznesie i regułami prawa) posuwają się do zawłaszczania war‑
tości, której, wraz z płynnymi akcjonariuszami, stają się beneficjentami. Zawarte w artykule
analizy pozwalają sądzić, że wspomniana teza została potwierdzona.
Rozważając zawłaszczanie wartości, należy dostrzec negatywne skutki tego procederu,
które polegają głównie na zagrożeniu rozwoju przedsiębiorstw. Rozwinięcie wątku zagrożeń
dla przedsiębiorstw wynikających z dokonywania przez nie zawłaszczania wartości można
potraktować jako kierunek dalszych badań na gruncie nauk o zarządzaniu. Interesującym
kierunkiem przyszłych badań wydaje się również identyfikacja rzeczywistych przypadków
zaistnienia odmiennych form zawłaszczania wartości i określenie sytuacyjnych uwarunko‑
wań ich występowania.
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Financialization as a Corporate Value Appropriation Factor
Summary
The author is interested in the impact of financialization on the phenomenon of appropriation of
value by enterprises. A thesis has been posed that financialization gives rise to a number of phenom‑
ena, some of which may be called the appropriation of value. The article describes three basic trends
distinguished in the discussion on financialization. Next, the article discusses the selected phenom‑
ena which may be thought to relate to the value taken over by enterprises, which is not their due for
one reason or another. Considering a diversified terminology used to describe these phenomena, the
term value appropriation was conceptualised and effects of value appropriation with regard to differ‑
ent entities were indicated. In order to confirm the thesis, the forms of value appropriation which may
be caused by different trends of financialization were identified. The analysis of these forms allows for
the statement that financialization, in particular the trend connected with the shareholder value, does
contribute to the intensification of value appropriation.
Key words: appropriation of value, financialization, enterprise
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Narracja w sprawozdawczości – jak ją weryfikować?

Streszczenie
Opracowanie przedstawia wnioski z analizy znaczenia i warunków weryfikacji informacji niefinansowych dotyczących osiągnięć jednostek gospodarczych w zakresie działań na rzecz zrównoważonego
rozwoju. Stanowi próbę wskazania odpowiedzi na postawione pytania badawcze: co oznacza weryfikacja danych niefinansowych, jakie są zasadnicze kierunki rozwoju weryfikacji informacji niefinansowych obserwowane w praktyce jednostek gospodarczych XXI wieku na świecie, jaki jest obecny stan
regulacji prawnych w kontekście weryfikacji tych danych oraz jakie problemy wynikają z ich stosowania w praktyce. Artykuł służy wskazaniu kluczowych czynników i dalszych perspektyw rozwoju audytu informacji niefinansowych. Cel artykułu przesądził o wyborze metod badawczych, które oparto
na analizie krytycznej, porównawczej i opisowej. Podstawę metodyki badawczej artykułu stanowi analiza literatury przedmiotu z zakresu rachunkowości, a także analiza aktów prawnych oraz opracowań
i raportów o charakterze praktycznym. Do sformułowania wniosków wykorzystano wnioskowanie
dedukcyjne i indukcyjne, przeprowadzone metodą analizy oraz syntezy. W opracowaniu poddano
analizie znaczenie niezależnej weryfikacji danych niefinansowych dotyczących osiągnięć jednostek
gospodarczych w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono obserwowane
w praktyce zmiany w zakresie tego rodzaju audytu. Następnie omówiono podstawowe regulacje prawne
dotyczące weryfikacji danych niefinansowych oraz kontrowersje związane z ich praktycznym stosowaniem. Różnorodność standardów i zbyt duży poziom ich uogólnienia powodują bowiem znaczne problemy związane zarówno z metodologią badania, jak i zakresem odpowiedzialności audytora. W tym
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kontekście ważne wydaje się ich ujednolicenie i wprowadzenie konkretnych wskazówek weryfikacyjnych. Artykuł ma charakter praktyczno-teoretyczny. Wnioski z analizy tendencji zmian w praktyce
weryfikacji informacji niefinansowej i dotychczasowych rozwiązań naukowych w tym obszarze wskazują na potrzebę standaryzacji kontroli danych niefinansowych. Badania mają charakter wstępny, wymagający pogłębionych badań empirycznych.
Słowa kluczowe: weryfikacja danych niefinansowych, audyt, rewizja, CSR, sprawozdawczość niefinansowa
Kody klasyfikacji JEL: M41, M42, M49

1. Wprowadzenie
Wobec systematycznego rozwoju sprawozdawczości niefinansowej rośnie potrzeba jej
uwiarygodniania. Stanowi ona wyzwanie dla praktyków, a także naukowców ze względu
na konieczność standaryzacji zewnętrznej weryfikacji informacji niefinansowej, zarówno
w jej zakresie podmiotowo-przedmiotowym i wyborze instytucji przeprowadzającej, jak
i formie informowania o jej przeprowadzeniu. Obecna dobrowolność doprowadziła do dużej
niejednorodności w tym zakresie i rozmycia odpowiedzialności.
Celem artykułu jest analiza znaczenia i warunków weryfikacji/atestacji informacji niefinansowych dotyczących osiągnięć jednostek gospodarczych w zakresie działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju oraz identyfikacja potencjalnych problemów z tym związanych.
Stanowi on próbę wskazania odpowiedzi na postawione pytania badawcze: co oznacza
weryfikacja danych niefinansowych, jakie są zasadnicze kierunki rozwoju weryfikacji tych
danych obserwowane w praktyce jednostek gospodarczych XXI wieku na świecie, jaki jest
obecny stan regulacji prawnych w kontekście weryfikacji danych niefinansowych oraz jakie
problemy wynikają z ich stosowania w praktyce. Opracowanie służy wskazaniu kluczowych
czynników i dalszych perspektyw rozwoju audytu informacji niefinansowych. Cel artykułu
przesądził o wyborze metod badawczych, które oparto na analizie krytycznej, porównawczej
i opisowej. Podstawę metodyki badawczej artykułu stanowi analiza literatury przedmiotu
z zakresu rachunkowości, a także analiza aktów prawnych oraz opracowań i raportów o charakterze praktycznym. Do sformułowania wniosków wykorzystano wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne oraz metodę analizy i syntezy.

2. Praktyka audytowania danych niefinansowych
Audyt informacji niefinansowych jest na początkowym etapie rozwoju zarówno w badaniach naukowych, jak i stosowaniu praktycznym. Jednak coraz więcej podejmuje się badań
teoretycznych i utylitarnych, służących analizie obserwowanego trendu zmian. Według
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badań KPMG obecnie około 93% największych organizacji na świecie (G250) ujawnia informacje na temat zrównoważonego rozwoju w formie raportu CSR (Corporate Social Responsibility), raportu zrównoważonego rozwoju lub sprawozdania zintegrowanego, podczas gdy
w 1999 r. robiło to ok. 35% organizacji [KPMG, 2017]. Rosnące znaczenie sprawozdawczości niefinansowej przekłada się na obserwowane od kilku dekad dobrowolne angażowanie
niezależnej strony trzeciej w celu weryfikacji/atestacji prezentowanych danych dotyczących
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Na systematyczny wzrost audytu raportów
CSR wskazują wyniki badań przeprowadzonych przez KPMG [2017] wśród 250 największych przedsiębiorstw (G250): z 30% w 2005 r. do 67% w 2017 r. Analizę trendu poddawania
zewnętrznej weryfikacji danych niefinansowych potwierdziło także wielu innych badaczy,
m.in.: D. L. Owen, T. A. Swift, C. Humphrey, M. Bowerman [2000], R. M. Al-Hamadeen [2007],
G. Manetti i L. Becatti [2009], R. Simnett, A. Vanstraelen i W. F. Chua [2009], CSES [2011],
R. G. Eccles, M. P. Krzus, L. A. Watson [2012], J. Wiśniewska [2015], A. Zorio, M. A. García-Benau, L. Sierra [2013].
Na szczególną uwagę zasługują badania przeprowadzone przez Centre for Strategy and
Evaluation Services (CSES) w 2011 r., obejmujące analizę raportów 71 przedsiębiorstw z 8 krajów, w tym Niemiec, Dani, Hiszpanii, Francji i Włoch. Ukazały one, iż celem niezależnej
weryfikacji raportów społecznych była zwykle weryfikacja nie danych, lecz procesów wykorzystywanych do gromadzenia informacji i wskaźników przedstawionych w raporcie oraz
poświadczenie, że są
 one zgodne z wybranymi normami lub kryteriami. Według autorów
badania proces weryfikacji obejmował najczęściej ocenę systemów, procedur i mechanizmów
kontroli w miejscu przetwarzania danych, wywiady z pracownikami odpowiedzialnymi za
gromadzenie i analizowanie danych oraz pracownikami różnych działów zaangażowanych
w przygotowanie raportów CSR [CSES, 2011]. Badanie CSES wykazało także silną zależność między wielkością podmiotu a weryfikacją prezentowanych danych – prawie połowa
dużych jednostek poddała niezależnej weryfikacji dane niefinansowe, podczas gdy małe jednostki – prawie wcale. Potwierdziło ono również, iż obserwowany trend rozwoju sprawozdawczości niefinansowej nie koreluje z liczbą raportów poddanych zewnętrznej weryfikacji.
W niektórych krajach, jak Włochy, Wielka Brytania, Holandia, Szwecja czy RPA, wraz ze
zwiększeniem raportowania CSR odnotowano nawet spadek zewnętrznej weryfikacji prezentowanych danych.
Powiązania zmian w sprawozdawczości z zewnętrzną weryfikacją prezentowanych
danych nie obserwuje się również w Polsce, na co wskazują wyniki badań przeprowadzonych
przez J. Krasodomską [2014]. Badania te, prezentujące perspektywę analityków finansowych
w zakresie ich oczekiwań wobec zewnętrznej atestacji danych niefinansowych, wykazały, iż
mimo deklarowanego przez większość ankietowanych niskiego zaufania do wiarygodności
danych niefinansowych, nie widzą oni potrzeby poddawania ich niezależnemu audytowi.
Na pozytywny trend rozwoju weryfikowania sprawozdawczości narracyjnej wskazuje jednak J. Wiśniewska [2015], badająca zakres weryfikacji raportowania społecznej odpowie
dzialności biznesu w polskich spółkach. Jej badania wskazały, iż w 2013 r. zewnętrznej kontroli

102

Małgorzata Kutera, Beata Zyznarska-Dworczak

podlegało 47% raportów, a rok później – już 61,3%. Zewnętrzną atestację przeprowadzały
różne podmioty, w tym Global Reporting Initiative (GRI), firmy doradczo-audytorskie, jak
Deloitte, KPMG i PWC, a także inne firmy doradcze, jak Fundacja dla AGH czy Bureau Veritas Polska. Konsultingowy charakter podmiotów wskazuje na to, iż w większości przypadków zewnętrzna atestacja danych niefinansowych miała charakter badania zgodności treści
raportów z regulacjami, a nie prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

3. Definiowanie audytu informacji niefinansowych
Rozwój sprawozdawczości przedsiębiorstw związanej z CSR, w której kategorie niefinansowe są główną formą komunikowania informacji, wymusza wręcz dalsze prace rozwojowe
o charakterze utylitarno-standaryzującym, w celu zapewnienia stosownej jakości przeprowadzania atestacji tych informacji. Obecnie zauważalny wzrost znaczenia weryfikacji danych
niefinansowych wynika z nowych przepisów unijnych, w tym w szczególności Dyrektywy
2014/95/UE, zmieniającej Dyrektywę 2013/34/UE [Dz. Urz. UE z L 330 z 15.11.2014, dalej
Dyrektywa]. Wprowadza ona dodatkowe wymogi dotyczące ujawniania informacji niefinansowych przez duże jednostki zainteresowania publicznego, zatrudniające powyżej
500 pracowników. Obowiązek ten dotyczy ok. 6 tysięcy dużych jednostek i grup w całej Unii
Europejskiej [FEE, 2015]. Jednostki te są zobligowane do ujawniania informacji co najmniej
na temat kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Zapisy Dyrektywy wskazują, że zadaniem biegłego rewidenta jest sprawdzenie, czy jednostka zgodnie z wymaganiami prawnymi
ujawniła informacje niefinansowe w sprawozdaniu z działalności lub w odrębnym sprawozdaniu. Państwa członkowskie mogą również wymagać „weryfikacji” informacji niefinansowych przez „niezależny podmiot świadczący usługi poświadczające” (art. 19 (a), par. 5 i 6
Dyrektywy). W dalszej części artykułu przedstawiono wymogi prawne dotyczące realizacji tych zadań, warto jednak poprzedzić tę analizę oceną definiowania kategorii „atestacja”/
„weryfikacja” danych niefinansowych, ze względu na brak obowiązującej powszechnie jednolitej definicji i znaczenia audytu informacji niefinansowych.
Charakter i zakres weryfikowania danych niefinansowych może być zatem dowolny,
czego efektem są różne formy i poziomy zapewnienia ich wiarygodności. Co więcej, w literaturze przedmiotu na określenie samego procesu weryfikowania tych danych używa się różnych nazw: external assurance of sustainability reporting, the review of non-financial reports,
CSR audit, sustainability assurance, a według GRI zamiennie: assurance, external assurance,
verification i certification [GRI, 2013]. Ujednolicając, można powołać się na definicje „weryfikacji” prezentowane w stosowanych globalnie normach regulujących poświadczanie kwestii zrównoważonego rozwoju. Są one następujące:
1) AccountAbility Assurance Standards (AA1000 AS), w połączeniu z AccountAbility Principles Standard (AA1000 APS) [AccountAbility, 2008a; 2008b],
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2) Międzynarodowy Standard Usług Atestacyjnych MSUA 3000 „Usługi atestacyjne inne
niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych” [MSUA 3000],
3) Standardy Global Reporting Initiative (GRI).
Norma AA1000 APS to standard opracowany przez organizację brytyjską i należący do
serii standardów dotyczących zarządzania procesem współpracy z interesariuszami. Definiuje
on „weryfikację – poświadczanie” (assurance) jako metody i procesy stosowane przez organizację poświadczającą podczas oceny informacji ujawnianych przez organizację raportującą.
Poświadczanie zakłada również prezentację wyników działań weryfikujących w oświadczeniu organizacji poświadczającej. Jednocześnie norma ta definiuje „działania weryfikujące”
(assurance engagement) jako działania, dzięki którym organizacja poświadczająca ocenia
i formułuje wnioski na temat swoich wyników oraz informuje o systemach, danych i procesach objętych właściwymi kryteriami i normami. Celem tych działań jest podnoszenie wiarygodności ujawnianych informacji w oczach osób i organizacji, do których informacje te
były kierowane.
Norma AA1000 AS wyróżnia dwa rodzaje działań atestacyjnych. W ramach działań
typu 1 organizacja poświadczająca ocenia charakter i stopień zgodności działań organizacji
ze wszystkimi trzema zasadami wynikającymi z normy AA1000 Zasady Odpowiedzialności, mianowicie z zasadą włączania, istotności i odpowiadania. Natomiast w ramach działań
typu 2 organizacja dodatkowo ocenia także rzetelność wyszczególnionych danych dotyczących
wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju [AccountAbility, 2008b]. Działania typu 1
i typu 2 różnią się zatem pod względem nakładu pracy, procedur, dowodów niezbędnych w celu
uzasadnienia wniosków lub opinii na temat sprawozdania, a także poziomu zapewnienia.
Dwa podejścia do weryfikowania danych prezentuje również Międzynarodowy Standard Usług Atestacyjnych 3000, wyodrębniając „usługę dającą wystarczającą pewność” oraz
„usługę dającą umiarkowaną pewność”. Celem usługi atestacyjnej dającej wystarczającą pewność jest obniżenie poziomu ryzyka tej usługi do możliwego do zaakceptowania niskiego
poziomu w okolicznościach towarzyszących wykonywaniu usługi. Stanowi to podstawę do
wyrażenia przez weryfikatora wniosku w formie pozytywnej, czyli przez afirmację. Natomiast celem usługi atestacyjnej dającej umiarkowaną pewność jest obniżenie ryzyka usługi
do poziomu możliwego do zaakceptowania, w okolicznościach towarzyszących wykonywaniu danej usługi, ale wyższego niż w przypadku usługi atestacyjnej dającej wystarczającą
pewność. Stanowi to podstawę do wyrażenia przez weryfikatora wniosku w formie zaprzeczenia, czyli przez negację, wymagającą znacznie mniejszego zaangażowania weryfikatora
niż przy wniosku przez afirmację.
Podejście najogólniejsze wobec atestowania danych niefinansowych reprezentuje stanowisko GRI, które określa weryfikację danych niefinansowych jako nadrzędny termin,
obejmujący szeroki zakres podejść do zewnętrznej oceny procesów i sprawozdawczości
w zakresie zrównoważonego rozwoju [GRI, 2013]. Podejście to wyróżnia bardzo duża dowolność w przeprowadzaniu weryfikacji. Jednorodności należy upatrywać w celu przeprowadzenia weryfikacji służącej zwiększeniu wiarygodności publicznego ujawniania informacji
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[AccountAbility, 2008b] oraz podwyższaniu poziomu zaufania dla użytkowników weryfikowanych danych [MSUA 3000].
Niezależnie od zakresu usługi atestacyjnej czy stosowanej regulacji, dokładna analiza
i kontrola stanowią kluczowe elementy metodologii weryfikowania danych niefinansowych
[FEE, 2015].

4. Regulacje prawne a możliwości weryfikacji
informacji niefinansowych
Zakres regulacji prawnych stosowanych w audycie danych niefinansowych w dużym
stopniu wiąże się z charakterem działalności weryfikatora oraz z zakresem i charakterem
(obligatoryjnym czy dobrowolnym) ujawnianych przez jednostkę danych. Jak pokazują badania prezentowane na początku niniejszego artykułu, audyt jest wykonywany przez różne
podmioty. Generalnie można je podzielić na trzy grupy: biegli rewidenci, różne jednostki
doradcze oraz organizacje ustanawiające standardy raportowania niefinansowego (głównie GRI). Największy i jednocześnie najbardziej restrykcyjny zakres przepisów prawnych
dotyczy wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Zasady świadczenia usług w kontekście
potwierdzania danych niefinansowych przez tę grupę zawodową zostały zawarte we wspomnianym już MSUA 3000. Jego stosowanie jest więc obligatoryjne w każdym przypadku
weryfikacji danych niefinansowych wykonywanych przez biegłych rewidentów. Oczywiście
mogą oni również posiłkować się innymi wytycznymi z tego zakresu, ale priorytetem jest
zgodność ze wszystkimi zasadami ujętymi w MSUA 3000. Z kolei standardem używanym
przez różne podmioty audytujące jest AccountAbility Assurance Standard AA1000 AS. Obie
regulacje są polecane przez GRI jako wiodące przy audycie danych niefinansowych. Możliwe jest łączenie obu standardów, przy czym szczególnie zaleca się korzystanie z metodologii weryfikacji zawartej w MSUA 3000, również przez podmioty nienależące do grupy
biegłych rewidentów. Wstępne analizy w zakresie popularności stosowania powyższych
standardów jednoznacznie wskazują na wiodącą pozycję MSUA 3000 [Manetti, Becatti,
2009; Gürtürk, Rüdiger, 2016].
Ogólne porównanie obu wytycznych pokazuje, że więcej informacji przydatnych w audycie danych niefinansowych zostało zawarte w MSUA 3000, aczkolwiek do podstawowej wersji standardu AA1000 AS opracowano szczegółowe wytyczne [AccountAbility, 2008c], które,
rozpatrywane łącznie, pokrywają większość problemów omówionych w standardach biegłych
rewidentów. Główne obszary związane z weryfikacją danych niefinansowych przedstawione
w obu powyższych regulacjach dotyczą:
• określenia poziomu pewności przyjętego przy danym zleceniu,
• zasad tworzenia interdyscyplinarnych grup ekspertów uczestniczących w audycie,
• planowania audytu, w tym identyfikacji i szacowania poziomu ryzyka,
• sporządzania raportu końcowego z wykonanej usługi.
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W tym kontekście szczególne znaczenie ma prawidłowe ustalenie poziomu poświadczenia
przyjętego przez weryfikatora. Jak już wspomniano, obie regulacje przewidują dwie możliwości. Zgodnie z MSUA 3000 audytor może osiągnąć „umiarkowaną pewność” lub „wystarczającą pewność” przy realizacji zlecenia. Kluczem do wyboru odpowiedniego poziomu jest
szacowanie ryzyka istotnego zniekształcenia. Z umiarkowaną pewnością mamy do czynienia wówczas, gdy audytor jest w stanie jedynie zidentyfikować obszary, dla których prawdopodobne jest powstanie istotnego zniekształcenia. Natomiast przy wystarczającej pewności
ma on jeszcze dodatkowo możliwość oszacowania poziomu tego ryzyka. Analizy raportów
prezentujących wyniki audytów wyraźnie wskazują, że zdecydowanie częściej używany jest
umiarkowany poziom pewności [Manetti, Becatti, 2009]. Z kolei standard AA1000 AS mówi
o wysokim oraz umiarkowanym poziomie zapewnienia. Wysoki poziom poświadczenia
występuje wówczas, gdy „ryzyko, iż wnioski audytora będą błędne jest bardzo małe, ale nie
zerowe”. Przy umiarkowanym poziomie ryzyko błędnych wniosków weryfikatora jest „ograniczone, ale nie jest bardzo małe ani zerowe” [AccountAbility, 2008b].
Należy zaznaczyć, że przytoczone powyżej akty prawne wyznaczają tylko ogólne ramy
postępowania audytora przy realizacji zlecenia. Nie dają jednak żadnych konkretnych
wytycznych w zakresie stosowanych technik weryfikacyjnych. W tym kontekście najbardziej
przydatne są standardy GRI, które wskazują szczegółowe metody przeliczania i prezentacji
danych niefinansowych w poszczególnych obszarach raportów. Mogą one również wyznaczać główną ścieżkę audytu.
Uzupełniając podejście do weryfikowania danych niefinansowych, warto jeszcze jednoznacznie odnieść się do obowiązku weryfikacji tych danych podczas badania sprawozdań
finansowych przez biegłych rewidentów. Duże podmioty mogą ujawniać dane niefinansowe
w następujący sposób (art. 49b, ust. 1 i ust. 9 ustawy o rachunkowości):
• jako dodatkowe oświadczenie zawarte w sprawozdaniu z działalności,
• w postaci odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych, będącego elementem niezależnym od sprawozdania z działalności.
Obecnie, podczas rewizji finansowej biegli rewidenci podejmują pewne czynności weryfikacyjne, ale tylko w odniesieniu do sprawozdania z działalności. Jeśli więc podmiot wybiera
ten drugi sposób ujawniania danych niefinansowych, audytor nie ma żadnego obowiązku
kontrolowania tego dokumentu. Z kolei omawiając obowiązki biegłego rewidenta w kontekście
sprawozdania z działalności, należy zaznaczyć, że jego weryfikacja jest również mocno ograniczona. Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Badania (MSB) 720 Odpowiedzialność
biegłego rewidenta dotycząca innych informacji zamieszczonych w dokumentach zawierających zbadane sprawozdania finansowe, opinia biegłego rewidenta nie obejmuje sprawozdania z działalności i na audytorze nie spoczywa żadna szczególna odpowiedzialność w tym
zakresie. Biegły jednak zapoznaje się ze sprawozdaniem z działalności i wskazuje, czy zostało
ono sporządzone zgodnie z przepisami prawa i czy jest zgodne z informacjami zawartymi
w rocznym sprawozdaniu finansowym. Jeśli w tym kontekście zostaną zidentyfikowane
jakieś istotne zniekształcenia, audytor ma obowiązek je ujawnić.
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Dokładna analiza brzmienia najnowszej wersji „Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego” (dawniej: opinii) wyraźnie wskazuje,
że z tego obowiązku wyłączono zupełnie część sprawozdania z działalności, która zawiera
oświadczenie o danych niefinansowych1. W końcowej części swojego sprawozdania biegły
musi jedynie zawrzeć wyraźne stwierdzenie, czy badana jednostka sporządziła odrębne
sprawozdanie na temat danych niefinansowych lub też czy zamieściła takie oświadczenie
w sprawozdaniu z działalności. Chodzi tylko o potwierdzenie faktu sporządzenia, bez żadnego obowiązku weryfikacji (nawet w odniesieniu do kompletności tych danych). Podsumowując, podczas badania rocznego sprawozdania finansowego biegły ma wyłącznie obowiązek
zweryfikowania, czy podmiot ujawnił dane niefinansowe. Nie analizuje jednak w żadnym
zakresie ich kompletności ani wiarygodności.

5. Problemy związane z weryfikacją danych niefinansowych
Analiza wspomnianych powyżej przepisów prawnych dotyczących audytu informacji niefinansowych w powiązaniu z praktyką stosowaną w tym obszarze wskazuje na wiele
potencjalnych problemów. Jednym z nich jest fakt, że regulacje prawne są dość ogólne i nie
zawierają żadnych szczegółowych wytycznych, choćby z zakresu metodologii badania. W tym
kontekście znacznie różnią się one od przepisów odnoszących się do weryfikacji sprawozdań
finansowych, które zdecydowanie skuteczniej wspomagają prace biegłych rewidentów. Audyt
danych niefinansowych jest stosunkowo nowym obszarem i na tym poziomie najważniejsze
są metody weryfikacji wypracowane samodzielnie przez kontrolerów. Póki co, doświadczenie
audytora odgrywa więc wiodącą rolę. Mając jednak na uwadze dynamiczny rozwój tej dziedziny, niezbędne są dalsze prace nad bardziej szczegółowymi wytycznymi dla audytorów.
Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że kluczową sprawą w tym obszarze będzie z pewnością generalne ujednolicenie regulacji prawnych dotyczących prezentacji danych niefinansowych. Jak wspomniano wcześniej, obecnie jest kilka źródeł takich regulacji. Jeśli jednak
raportowanie danych niefinansowych dalej będzie się tak rozwijało, pojawi się konieczność
ujednolicenia tych wytycznych i być może powstanie jeden zestaw standardów obowiązujących
w skali globalnej. Taki proces dotyczył przecież międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i wynika z naturalnej potrzeby porównywania danych między poszczególnymi podmiotami. Procesy globalizacyjne wymuszą więc taki trend również w ramach
sprawozdawczości niefinansowej, która także jest ściśle powiązana z perspektywą obecnych
1 W „Sprawozdaniu” uchwalono następujące zapisy odnoszące się do tej problematyki: „Naszym obowiązkiem
było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności, za wyjątkiem treści rozdziału/punktu »Oświadczenie na temat informacji niefinansowych«,
i wskazanie czy zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi
w rocznym sprawozdaniu finansowym”. „Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia (odrębnego sprawozdania) na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia
na jego temat”.
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i potencjalnych inwestorów przedsiębiorstw. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że najbardziej
popularne i jednocześnie najkonkretniejsze są uregulowania GRI. Niewykluczone więc, iż
to właśnie ich rola będzie się wzmacniać w kontekście tego typu sprawozdawczości. Z kolei
przyjęcie jakiegoś międzynarodowego zestawu standardów prezentowania danych niefinansowych zrodzi potrzebę wypracowania ogólnych, ujednoliconych standardów ich weryfikacji.
Taka perspektywa zależy jednak w dużym stopniu od tego, jaką rolę sprawozdawczość niefinansowa będzie odgrywała w przyszłości i czy jej pozycja będzie faktycznie aż tak znacząca.
Kolejnym elementem powodującym problemy w zakresie audytu danych niefinansowych
jest sama zawartość raportów. Łączą one w sobie dane ilościowe, kwotowe oraz jakościowe,
odnoszące się do bardzo wielu zróżnicowanych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw.
Weryfikacja tych danych wymaga więc specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin. Może
okazać się, że audytorzy świetnie badający dane finansowe zupełnie nie radzą sobie z kontrolowaniem informacji jakościowych. Stąd też we wszystkich standardach znajdują się przepisy dotyczące zasad współpracy między audytorem a specjalistą z danego obszaru. Zakres
tej współpracy również nie jest ściśle określony, co wskazuje na kolejne potencjalne problemy. Szczególnie brakuje tutaj jasnych wytycznych co do roli oraz zakresu odpowiedzialności zewnętrznych ekspertów. Przepisy dotyczące badania danych finansowych wyraźnie
wskazują, że pełną odpowiedzialność ponosi sam audytor, również w przypadku korzystania z usług eksperckich. Jeśli akceptuje on wyniki pracy innego specjalisty oznacza to, że się
z nimi zgadza i składając swój podpis pod raportem z audytu, przyjmuje za nie odpowiedzialność. Taki model jest również zawarty w MSUA 3000. Mając jednak na uwadze tak obszerny
zakres różnych danych prezentowanych w sprawozdaniach niefinansowych, postulowane
są rozwiązania oparte na wspólnej odpowiedzialności audytora i eksperta, bądź na odpowiedzialności rozłącznej (każdy w odniesieniu do swojej części weryfikowanych danych).
Specyfika danych prezentowanych w raportach CSR w zasadniczy sposób wpływa też
na problemy związane z metodologią badania. Do najważniejszych spraw należy tu zaliczyć sposób ustalania istotności, pomiar ryzyka oraz wyznaczenie stopnia zapewnienia. Jak
wspomniano wcześniej, zgodnie z MSUA 3000 kluczem do wyboru odpowiedniego poziomu
poświadczenia danych niefinansowych przez audytora jest oszacowanie ryzyka istotnego
zniekształcenia. Koncepcja wyliczania i uwzględniania tego ryzyka jest od lat stosowana
z powodzeniem w badaniach sprawozdań finansowych. Wyliczenie poziomu istotności
w pełni opiera się jednak na danych pieniężnych; jest on wyrażony w postaci konkretnej
kwoty. W praktyce powstaje realny problem z wdrożeniem tego podejścia przy weryfikacji
informacji niefinansowych, gdyż ich specyfiką jest zdecydowana przewaga danych jakościowych. Wiąże się to również z szacowaniem ryzyka i określaniem poziomu poświadczenia.
Obecnie MSUA 3000 wskazuje, że audytor przy weryfikacji danych niefinansowych
powinien na podstawie oszacowania ryzyka istotnego zniekształcenia wybrać pomiędzy
„umiarkowaną” lub „wystarczającą” pewnością swojego poświadczenia. Przekłada się to bezpośrednio na ostateczną treść raportu z audytu. Biorąc jednak pod uwagę zróżnicowany charakter danych zawartych w raportach CSR, należy wyraźnie podkreślić, że kontroler może
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uzyskiwać różny stopień poświadczenia w poszczególnych obszarach tego raportu. W niektórych częściach raportu, w których ujawniane są dane liczbowe, kwotowe lub jakościowe
(stosunkowo łatwe do weryfikacji) można zastosować głębsze i bardziej wiarygodne procedury weryfikacji, co skutkuje wyższym poziomem zapewnienia z punktu widzenia audytora.
Zupełnie inny jednak stopień poświadczenia będzie dotyczył kontroli efektywności systemu
zarządzania czy kwestii związanych z planowanymi w przyszłości działaniami podmiotu.

6. Podsumowanie
Wobec rosnącego znaczenia publikowania danych niefinansowych przez podmioty
gospodarcze, kwestia weryfikowania ich wiarygodności staje się kluczowa. Tymczasem
analiza literatury przedmiotu, regulacji prawnych oraz aspektów praktycznych związanych
z tym zagadnieniem wskazuje na pewne rozbieżności w definiowaniu, ustalaniu zakresu oraz
metodologii audytu tych danych. Jako główną przyczynę takiego stanu należy wskazać brak
ujednoliconych standardów odnoszących się zarówno do sporządzania sprawozdań niefinansowych, jak również ich kontroli. Należy przy tym zaznaczyć, że w zakresie weryfikacji
audytorzy najczęściej stosują MSUA 3000, opracowany głównie dla biegłych rewidentów.
Zawiera on jednak tylko ogólne wytyczne, bez uwzględnienia jakichkolwiek bardziej szczegółowych zasad z zakresu metodologii badania. Prowadzi to do wielu problemów związanych z praktycznym wykonywaniem takich usług. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:
sposób ustalania istotności, szacowanie ryzyka i wyznaczanie poziomu zapewnienia danych
dla potrzeb sporządzenia raportu. Wątpliwości budzą również zasady i odpowiedzialność
w przypadku współpracy audytora z zewnętrznym specjalistą. Dalsze prace regulacyjne
w tym kontekście są więc niezbędne, aby weryfikacja danych niefinansowych miała rzeczywiście spełniać swoją funkcję. Opracowanie takich wytycznych nie będzie jednak łatwe ze
względu na specyfikę raportów niefinansowych, które zawierają dane o charakterze ilościowym i jakościowym. Ta pierwsza grupa informacji jest stosunkowo łatwa do skontrolowania,
gdyż narzędzia audytu finansowego są stosowane od lat. Prawdziwym jednak wyzwaniem
będzie opracowanie zasad weryfikacji danych jakościowych, które są przecież kluczowym
elementem raportów niefinansowych.
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Narration in Reporting – How to Verify It?
Summary
The study presents the conclusions from the analysis of significance and conditions of verification of
non-financial information of business entities in the area of activities in favour of sustainable develop
ment. It attempts to answer a research question: what does the verification of non-financial data mean,
what are the major directions of development of verification of non-financial information observed
in the practice of business entities in the world 21st century, what is the present state of legal regulations in the context of verification of these data and what problems result from their application
in practice. The article serves the purpose of indication of key factors and further prospects of nonfinancial information auditing. The aim of the study determined the selection of research methods
based on critical, comparative and descriptive analysis. The accounting literature analysis is the basic
research method applied in the article; but also, the analysis of legal acts as well as practical studies
and reports. The formulation of conclusions is based on deductive and inductive concluding with the
use of methods of analysis and synthesis. The study analyses the significance of independent verification of non-financial data with regard to the achievements of business entities acting in favour of sustainable development. It presents changes in this kind of audit observed in practice. Next, it describes
basic legal regulations on the verification of non-financial data and the controversies connected with
their practical application. The diversity of standards and their excessive level of generalisation give
rise to considerable problems related to the research methodology as well as the responsibility of auditors. In this context, it seems important to make them uniform and to introduce explicit verification
guidelines. The article is practical and theoretical in character. The conclusions from the analyses of
trends in the changes in the practice of non-financial information verification and the scientific solutions in this area developed so-far indicate the need for standardisation of non-financial data control.
The research is preliminary, requiring in-depth empirical research.
Key words: non-financial data verification, audit, inspection, CSR, non-financial reporting
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O badaniu narracji w rachunkowości

Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja metod badania narracji w rachunkowości. Dla realizacji celu przyjęto
metodę studiów literaturowych oraz analizy deskryptywnej. W artykule przedstawiono genezę i determinanty rozwoju wykorzystania form narracyjnych w rachunkowości. Omówiono możliwe kierunki
badań nad narracjami oraz zaprezentowano metody badawcze, które można wykorzystać w badaniu
narracji, a zwłaszcza proponowane w literaturze metody kompleksowego badania ujawnień narracyjnych.
Słowa kluczowe: sprawozdawczość, narracje, dyskurs, tekst
Kod klasyfikacji JEL: M41

1. Wprowadzenie
Rachunkowość od początku swego istnienia zajmowała się przede wszystkim rachowaniem, czyli obliczaniem, ile wart jest majątek, jaka jest kwota zobowiązań czy ile wynosi
zysk. Mówiąc językiem specjalistycznym, zadaniem rachunkowości był pomiar i wycena
składników majątku, kapitału i wyniku finansowego w celu ujawnienia i prezentacji sytuacji finansowej jednostki gospodarczej w sprawozdaniu finansowym. Raporty były zwięzłe
i syntetyczne, a wykorzystanie języka naturalnego ograniczało się do objaśnienia przyjętych
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zasad (polityki) rachunkowości, stosowanych metod wyceny czy uszczegółowienia informacji
na temat składników sprawozdania finansowego. Z biegiem lat udział tekstu w sprawozdawczości finansowej systematycznie wzrastał, a raporty roczne (obejmujące również sprawozdanie z działalności czy komentarz zarządu) stawały się coraz bardziej rozbudowane i coraz
mocniej oparte na opisie słownym. Jednocześnie rozwijały się nowe obszary i formy raportowania (np. sprawozdania zintegrowane, raporty społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, raporty niefinansowe), w których proporcje między liczbami a tekstem
kształtują się na korzyść tego ostatniego. W tym świetle zasadne staje się pytanie o sposoby
badania narracji w rachunkowości.
Głównym celem artykułu jest prezentacja stosowanych metod badania narracji w rachunkowości. Dla realizacji tak sformułowanego celu przyjęto metodę studiów literaturowych oraz
analizy deskryptywnej. W drugiej sekcji artykułu naświetlono genezę i rozwój wykorzystania form narracyjnych w sprawozdawczości; sekcję trzecią poświęcono kwestii kierunków
badań narracji w rachunkowości; sekcja czwarta koncentruje się na sposobach analizowania tekstu i narracji w rachunkowości. Wnioski z przeprowadzonych rozważań zawarto
w podsumowaniu.

2. Od liczb do tekstu, czyli o genezie narracji w rachunkowości
Przyczyny rosnącego znaczenia języka, tekstu i narracji w rachunkowości, a zwłaszcza
w raportowaniu (finansowym i niefinansowym) można rozpatrywać w różnych perspektywach. Vivien Beattie [2014] identyfikuje trzy czynniki o charakterze zewnętrznym (względem
jednostki raportującej), które mają szczególny wpływ na rozwój narracji w raportach rocznych, a mianowicie: zmieniającą się naturę biznesu, zmieniające się nastawienie społeczne
w sferze CSR (corporate social responsibility – społecznej odpowiedzialności biznesu) i zrównoważonego rozwoju oraz „wstrząsy” (shocks), takie jak np. kryzys finansowy. Po pierwsze,
rozwój gospodarki opartej na wiedzy doprowadził do wzrostu asymetrii informacji między
raportującą spółką a odbiorcami informacji. Tradycyjny model rachunkowości zorientowany
na przeszłość zaczął być postrzegany jako nieadekwatny do nowych realiów gospodarowania.
W naturalny sposób pojawiła się zatem potrzeba zmniejszenia tej luki, np. poprzez ujawnianie i prezentację informacji o zasobach niematerialnych czy tworzeniu wartości. Po drugie, wraz ze wzrostem znaczenia społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju
powstała konieczność sporządzania raportów o charakterze narracyjnym w celu przekonania
odbiorców o legitymizacji przedsiębiorstwa. Po trzecie, w czasie ostatniego światowego kryzysu finansowego wskazywano na problem złożoności i objętości sprawozdań finansowych,
które doprowadziły do tego, że – jak to ujął brytyjski Komitet Skarbu Izby Gmin – obraz
sytuacji finansowej jednostki „zagubił się w morzu szczegółów i ujawnień” [Treasury Committee, 2009, s. 78]. W reakcji na oczekiwania użytkowników informacji rozpoczęto prace
nad rozwojem sprawozdawczości zintegrowanej, opartej w dużym stopniu na opisie słownym.
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Zdaniem autora do kluczowych determinant coraz szerszego wykorzystania narracji
w (szeroko pojętej) rachunkowości zaliczyć można wzrost złożoności zjawisk gospodarczych oraz odchodzenie od przekazywania informacji na rzecz komunikacji. Po pierwsze,
od lat obserwuje się postępującą złożoność rzeczywistości ekonomicznej, z którą musi się
zmierzyć rachunkowość na wszystkich poziomach, tj. w zakresie jej teorii, polityki i praktyki. Skomplikowanie zjawisk gospodarczych bezpośrednio wpływa na rosnące potrzeby
informacyjne użytkowników, którzy oczekują klarownego wyjaśnienia sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa, co wymaga opisu słownego. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom,
Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting
Standards Board) oraz inne instytucje zajmujące się (makro) polityką rachunkowości wydają
lub rozwijają standardy, wytyczne, stanowiska i inne dokumenty, w których coraz większy
nacisk położony jest na dodatkowe ujawnienia i objaśnienia, wymagające – rzecz jasna – opisu
słownego. Do istotnych dokonań tych instytucji w promowaniu narracji zaliczyć można również regulacje dotyczące komentarza zarządu (sprawozdania z działalności) czy ujawniania
informacji niefinansowych. Warto również wspomnieć w tym miejscu o obserwowanym
w rozwoju standardów rachunkowości (zwłaszcza Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – MSSF), odchodzeniu od sztywnych reguł (rules) na rzecz ogólnych
i elastycznych zasad (principles) [Masztalerz, 2012] oraz rosnącej roli profesjonalnego osądu
(professional judgement). Konsekwencją tych zjawisk jest konieczność słownego objaśniania
i uzasadniania dokonywanych wyborów w zakresie metod wyceny i prezentacji określonych
zdarzeń w sprawozdaniu finansowym.
Wzrost złożoności zjawisk gospodarczych i rosnące potrzeby informacyjne interesariuszy wywarły wpływ nie tylko na sprawozdawczość finansową, lecz również na inne obszary
rachunkowości, w szczególności w ramach nurtu społecznej odpowiedzialności biznesu.
Coraz większa waga kwestii społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju doprowadziła do rozkwitu różnych wytycznych i zasad raportowania dokonań jednostki w tych
obszarach oraz wzrostu popularności raportowania zintegrowanego. Niezależnie od formy
czy metodologii tego typu sprawozdania oparte są przede wszystkim na opisie słownym
(wspomaganym liczbami).
Po drugie, w dokumentach wydawanych przez profesjonalne instytucje zajmujące
się rachunkowością zaobserwować można coraz mocniejsze akcentowanie komunikacji
w rachunkowości, tj. odchodzenie od tradycyjnego postrzegania rachunkowości jako systemu dostarczania informacji w kierunku jej rozumienia jako systemu komunikowania, co
w szczególności daje się zauważyć w wytycznych organizacji skupionych na rachunkowości zarządczej [Masztalerz, 2015]. Wprawdzie proces przekazywania informacji określany
jest mianem komunikacji, jednak, jak twierdzi M. Wendland [2012], pojęcia „komunikacja”
i „informacja” nie są tożsame ani rozłączne, żadne z nich nie jest nadrzędne względem drugiego, a jedynie mają pewną część wspólną, tj. niektóre (ale nie wszystkie) działania komunikacyjne są procesami przekazywania informacji (i vice versa). Na gruncie rachunkowości
przejście w kierunku komunikowania wiąże się ściśle ze zwiększeniem udziału narracji
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niezbędnych do objaśnienia zjawisk, zdarzeń i zależności w sposób, który ułatwia użytkownikom tych informacji podejmowanie lepszych decyzji.
Genezę narracji w rachunkowości z zupełnie innej perspektywy rozpatrują D. M. Merkl-Davies i N. M. Brennan [2011], które identyfikują cztery przyczyny dobrowolnych (voluntary) i uznaniowych (discretionary) ujawnień narracyjnych: dostarczanie dodatkowych
informacji, menedżerska pycha, retrospektywne uzasadnianie oraz zarządzanie wrażeniem.
Dostarczanie dodatkowych informacji (incremental information) wynika z chęci usprawnienia procesu podejmowania decyzji przez użytkowników, którzy działają w warunkach
asymetrii informacji. Dodatkowe ujawnienia i objaśnienia słowne mogą mieć pozytywny
wpływ na racjonalność decyzji i obniżenie kosztu kapitału. Menedżerska pycha (hubris)
objawia się przekonaniem osób zarządzających, że mają kontrolę nad wszystkimi skutkami podejmowanych decyzji i poprzez narracje w raportach starają się zmniejszyć dysonans poznawczy. Retrospektywne uzasadnianie (retrospective sense-making) wynika ze
świadomości menedżerów, że są rozliczani z osiąganych rezultatów i polega na narracyjnym nadawaniu sensu zdarzeniom z przeszłości w celu utrzymania kontroli. Zarządzanie wrażeniem (impression management) oznacza przedstawianie jednostki w możliwie
najkorzystniejszym świetle poprzez różnego rodzaju zabiegi komunikacyjne [Masztalerz,
2016a] w celu budowania reputacji, kreowania wizerunku oraz legitymizacji [Highhouse,
Brooks, Gregarus, 2009].

3. Od słowa do dyskursu, czyli o kierunkach badania narracji
Jak wspomniano we wprowadzeniu, w praktyce rachunkowości przez lata dominował
model raportowania oparty przede wszystkim na zestawieniach liczbowych. W sprawozdawczości finansowej narracje ograniczały się do informacji dodatkowych. Współczesna rachunkowość, jak przedstawiono wyżej, coraz częściej i chętniej posługuje się opisem słownym.
Stawia to przed nauką rachunkowości poważne wyzwania w kwestii przedmiotu badawczego (co badać?) oraz metodologii (jak badać?). Pierwszy problem będzie obiektem rozważań w kolejnych akapitach, a drugi zostanie omówiony w następnej sekcji.
Vivien Beattie [2014], jedna z wiodących badaczek narracji (a także prezentacji graficznej) w rachunkowości, wskazuje na pięć kategorii pytań, które mogą stanowić punkt wyjścia
do badań nad narracjami, a mianowicie:
1) Co jest raportowane?
2) Co tłumaczy obserwowane praktyki raportowania?
3) Jak autor raportu objaśnia istnienie, formę i zawartość narracji?
4) Jakie są konsekwencje obserwowanych praktyk?
5) Co powinno być raportowane?
Proponowany przez V. Beattie zestaw pytań wyznacza potencjalne kierunki badawcze w sposób ogólny i koncentruje się na kwestii zawartości i formy raportów tworzonych w praktyce
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rachunkowości oraz kwestii przyczyn i skutków z nimi związanych. Niemniej, proponowane
„ramy koncepcyjne” (framework) wymagają, zdaniem autora, dodatkowego komentarza.
Po pierwsze, należy zadać pytanie, czym są „narracje w rachunkowości” (accounting
narratives). Zdecydowana większość badaczy skupia się na raportach generowanych w praktyce, jednak narracje w rachunkowości można rozpatrywać w szerszym kontekście, są one
bowiem obecne również w teorii i polityce rachunkowości, np. w aktach prawnych normujących rachunkowość, standardach i wytycznych wydawanych przez organizacje profesjonalne
czy w podręcznikach rachunkowości, czasopismach i monografiach naukowych, artykułach
w prasie fachowej [Masztalerz, 2016b]. Dodać należy, że jak dotąd badacze skupiali się na „produktach” praktyki rachunkowości, takich jak sprawozdania finansowe, raporty roczne czy
raporty ze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, a teksty właściwe dla
teorii i polityki rachunkowości rzadko stanowiły obiekt ich zainteresowania.
Po drugie, badanie „narracji” może być prowadzone na różnych poziomach. Analizować można pojedyncze słowa, zdania, teksty, dyskursy, a także (na co zwraca uwagę również V. Beattie) prezentację graficzną, przy czym jak dotąd dominują badania skupione
na tekstach (takich jak np. listy prezesa zarządu do akcjonariuszy). Dotychczas prowadzone
badania nad narracjami obejmowały m.in. analizę czytelności (readability) i zrozumiałości
(understandability) tekstu, analizę zawartości tekstu (content analysis) oraz analizę dyskursu
(discourse analysis).
Po trzecie, wybór problematyki badań jest uzależniony od przyjmowanego paradygmatu.
Badacze skupieni w pozytywistycznym paradygmacie głównego nurtu będą zainteresowani
przede wszystkim kwestiami „faktów obiektywnych”, np. tym, jaka jest struktura formalna
i merytoryczna tekstów, jaki jest zakres ujawnień, jakie są trendy i tendencje, jaki jest poziom
zrozumiałości lub czytelności tekstu. Badacze operujący w ramach paradygmatów „alternatywnych” będą się natomiast koncentrować na zupełnie innych zagadnieniach, takich jak
np. subiektywne konstruowanie znaczeń poprzez język i narracje (paradygmat interpretacyjny) albo odkrywanie form „fałszywej świadomości” i dominacji uniemożliwiających jednostkom poznanie prawdy (paradygmat krytyczny).
Po czwarte, kierunki badań narracji w rachunkowości można wyznaczyć, biorąc pod
uwagę semiotyczną triadę, obejmującą semantykę, syntaktykę i pragmatykę. Badania semantyczne koncentrują się na sensie i znaczeniu słów, zdań czy całych tekstów. Badania syntaktyczne skupiają się na składni, czyli logice i spójności. Badania pragmatyczne „łączą” tekst
z jego odbiorcą i zajmują się wpływem komunikatu na adresata (np. użytkownika raportu).
Po piąte, teksty można analizować w celu poznania ich objętości, struktury, zawartości,
tematyki, zakresu i formy ujawnień, ale można też badać je pod kątem przyczyn lub skutków ich konstruowania. Najlepszym przykładem są badania nad zarządzaniem wrażeniem
w rachunkowości, w których obiektem obserwacji są zabiegi komunikacyjne stosowane w celu
kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, takie jak np. manipulacja syntaktyczna, manipulacja retoryczna, manipulacja tematyczna, selektywność, atrybucja dokonań, porównywanie
dokonań czy manipulacja wizualna [Masztalerz, 2016a].
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4. Od ilości do jakości, czyli o sposobach badania narracji
Narracje mają charakter jakościowy, a nie ilościowy, stąd informacje przedstawione
w takiej formie są czasem określane jako „miękkie” albo nieskwantyfikowane [Brennan,
Merkl-Davies, 2013]. Dla nauki rachunkowości narracje stanowią poważne wyzwanie, gdyż
ich badanie ma zwykle charakter interdyscyplinarny i wymaga zastosowania metodologii
zaczerpniętych z nauk społecznych i humanistycznych, np. lingwistyki, semiotyki, filozofii, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa czy nauki o komunikacji. Warto dodać, że
jakościowy charakter narracji nie wyklucza zastosowania metod ilościowych. Jak dowodzi
V. Beattie [2014], na świecie wykształciły się dwie tradycje badawcze. Pierwsza, osadzona
w paradygmacie głównego nurtu (pozytywistycznym), wywodzi się z USA i koncentruje
się na badaniu „ujawnień” (disclosure). W tradycji tej preferowane są metody ilościowe,
takie jak indeksy czytelności i zrozumiałości (wymagające obliczania liczby słów i sylab,
długości zdań czy frekwencji wyrazów) oraz oparte na korpusach językowych komputerowo wspomagane analizy języka, takie jak NLP (natural language processing). W tradycji amerykańskiej tekst traktowany jest zazwyczaj jako „worek słów” (bag of words), które
należy przeanalizować, a nie jako integralna całość. Kwestie semantyczne i syntaktyczne
są w tych badaniach ignorowane. Druga tradycja badawcza pochodzi z Europy i jest osadzona w paradygmatach alternatywnych (interpretacyjnym i krytycznym). W tradycji tej
stosowane są zarówno metody ilościowe (np. ilościowa analiza treści), jak i jakościowe
(np. krytyczna analiza dyskursu). Tradycja europejska rozpatruje tekst w szerszym kontekście społecznym i kulturowym. Porównanie obu wymienionych tradycji badawczych
syntetycznie przedstawiono w tabeli.
Tabela. Tradycje badań nad narracjami w rachunkowości
Kryterium porównania

Tradycja amerykańska

Tradycja europejska

Paradygmat badawczy

pozytywistyczny

interpretacyjny lub krytyczny

Przedmiot badań

ujawnienia (disclosures)

narracje (narratives), w tym również
elementy wizualne

Zakres badań

praktyka rachunkowości

teoria, polityka i praktyka rachunkowości

Istota tekstu

zbiór słów i zdań

integralna całość

Kontekst społeczny

nie

tak

Subiektywizm

nie

dopuszczalny

Badania

ilościowe

ilościowe i jakościowe

Przykładowe metody

wskaźniki zrozumiałości
wskaźniki czytelności
NLP

analiza treści
analiza dyskursu
krytyczna analiza dyskursu

Źródło: opracowanie własne na podstawie V. Beattie, 2014

O badaniu narracji w rachunkowości

119

Badania nad narracjami mogą być ukierunkowane na konkretne wąskie zagadnienie, są jednak również podejmowane próby opracowania kompleksowej metodologii.
Badaczki N. M. Brennan, E. Guillamon-Saorin i A. Pierce [2009] zaproponowały sposób obliczania syntetycznego „wskaźnika zarządzania wrażeniem” (composite impression management score), który bazuje na wynikach badania czterech obszarów zarządzania wrażeniem
w komunikatach prasowych spółek o publikacji raportów rocznych, tj. manipulacji tematycznej, selektywności, prezentacji wizualnej oraz porównywaniu dokonań. W ramach analizy
tematycznej kodowane są kluczowe słowa, zdania oraz wartości liczbowe jako pozytywne lub
negatywne. W ramach analizy selektywności oblicza się wskaźnik zysku na akcję i koduje
jako wysoki, średni lub niski. Analiza prezentacji wizualnej obejmuje kodowanie pozycjonowania elementów graficznych jako mniej lub bardziej wyróżnionych, badanie liczby powtórzeń oraz liczby wzmocnień. Porównania dokonań są kodowane jako pozytywne, neutralne
lub negatywne. Wyniki uzyskane w czterech obszarach zarządzania wrażeniem mają (arbitralne) wagi, co ostatecznie umożliwia kalkulację syntetycznego wskaźnika zarządzania wrażeniem, który informuje, czy badany komunikat jest neutralny (czyli wolny od zarządzania
wrażeniem), czy też jest pozytywnie lub negatywnie naznaczony przez stosowanie technik
kreujących pożądany (lepszy lub gorszy) obraz jednostki raportującej.
Inną propozycją metodologiczną, o szerszym zastosowaniu, jest podejście zaproponowane
przez V. Beattie, B. McInnes oraz S. Fearnley [2004], którzy opracowali czterowymiarowy
model holistycznej analizy treści (zawartości) do badania dobrowolnych ujawnień narracyjnych w raportach rocznych. Cztery wymiary, w ramach których kodowane są jednostki
tekstu (np. zdania), to:
1) temat (topic), w którym jednostki tekstu klasyfikowane są do jednej z 79 kategorii tematycznych1;
2) orientacja czasowa (time orientation), gdzie koduje się jednostki tekstu jako historyczne,
przyszłościowe lub niespecyficzne czasowo;
3) finansowość (financial/non-financial), gdzie podstawą kodowania jest to, czy jednostki
tekstu niosą informacje finansowe czy niefinansowe;
4) wymiar ilościowy (quantitative/non-quantitative), w którym koduje się jednostki tekstu
do kategorii informacji ilościowych (dzielonych dalej na trzy grupy, tj. mierniki, zmiany
i inne) lub informacji nieilościowych (klasyfikowanych dalej w trzech grupach jako fakty,
osądy lub inne) [AICPA, 1994].
Po zakodowaniu jednostek tekstu można (w sposób tabelaryczny i graficzny) przedstawić tzw. „profil ujawnień” (disclosure profile), ilustrujący sposoby raportowania przez badany
podmiot w czterech wymiarach modelu.

1

Kategorie te opracowano na podstawie tzw. „Raportu Jenkinsa” poświęconego potrzebom informacyjnym
inwestorów i wierzycieli.
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5. Podsumowanie
Zmiany zachodzące współcześnie w praktyce rachunkowości są dynamiczne, a jednym
z przejawów tych zmian jest rosnące znaczenie języka, tekstu i narracji. W artykule podjęto
refleksję nad trzema zagadnieniami. Po pierwsze, omówiono genezę rozwoju narracji w rachunkowości i zwrócono uwagę na fakt, że rozwój ten jest uwarunkowany zarówno czynnikami
zewnętrznymi (względem rachunkowości), jak i wewnętrznymi. Po drugie, przedstawiono
możliwe kierunki badań nad narracjami, wskazując na mnogość możliwych podejść zależnych od różnych czynników, jak np. sposób pojmowania istoty narracji czy przyjmowany
paradygmat badawczy. Po trzecie, zaprezentowano metody badawcze, które można wykorzystać w badaniu narracji, a zwłaszcza proponowane w literaturze metody kompleksowego
badania ujawnień narracyjnych.
Z przeprowadzonych w artykule rozważań płyną dwa wnioski. Po pierwsze, narracji nie można zignorować, gdyż trend rozwojowy raportowania jest jasny: sprawozdania
finansowe, raporty roczne i inne produkty rachunkowości będą w coraz większym stopniu
wykorzystywały język i obraz w procesie komunikacji z użytkownikami informacji. Stawia to naukę rachunkowości przed ambitnym wyzwaniem metodologicznym. Po drugie,
język, tekst, dyskurs czy narracja są przedmiotem badań nauk humanistycznych i społecznych, które dysponują relewantnymi metodami badawczymi. Metody te można wykorzystać w badaniu narracji w rachunkowości, wymaga to jednak od badacza przyjęcia podejścia
interdyscyplinarnego.
W artykule skupiono się wyłącznie na kwestiach teoretyczno-metodologicznych. Z uwagi
na ograniczenia redakcyjne nie prezentowano wyników badań empirycznych. Przykładowe
wyniki badań nad narracjami w rachunkowości w praktyce można znaleźć w pracach takich
autorów, jak np. V. Beattie, B. McInnes i S. Fearnley [2004] czy D. Fijałkowska, K. M. Klimczak i M. Pauka [2015].
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On Research of Narration in Accounting
Summary
The article is aimed at the presentation of methods of narration research in accounting. In order to
attain the goal, the methods of literature study and descriptive analysis were adopted. The article presents the origin and determinants of development of narration forms use in accounting. It describes
possible new directions of research on narration and presents research methods to be used in narration
research, especially the methods of complex research of narration disclosures proposed in the literature.
Key words: reporting, narrations, discourse, text
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Schyłek informacyjnej funkcji bilansu
– ujęcie cybernetyczne

Streszczenie
Bilans, jako najważniejsza część sprawozdania finansowego, od początków jego sporządzania był głównym obszarem realizacji przez przedsiębiorstwa funkcji informacyjnej. Globalizacja i rozwój rynków
kapitałowych sprawiły, że potrzeby informacyjne czytelników sprawozdania finansowego znacznie
wzrosły. Obok liczb potrzebują oni coraz więcej wyjaśnień dotyczących sposobu prowadzenia działalności, wielowymiarowych efektów tej działalności oraz perspektyw do budowania wartości przedsiębiorstwa w przyszłości. W artykule podjęto próbę weryfikacji hipotezy: bilans jako główny element
sprawozdania finansowego nie przekazuje wystarczających informacji umożliwiających prognozowanie przyszłej sytuacji jednostki. W tym celu skupiono uwagę na cybernetycznym spojrzeniu na przedsiębiorstwo. We wnioskach wskazano, że informacja niefinansowa w postaci opisu słownego staje się
coraz częściej głównym sposobem realizacji funkcji informacyjnej.
Słowa kluczowe: bilans, funkcja informacyjna, raportowanie zintegrowane, narracja w rachunkowości
Kod klasyfikacji JEL: M41
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1. Wprowadzenie
Sprawozdanie finansowe jest podstawowym narzędziem przekazywania informacji na
temat działalności jednostki gospodarczej różnym odbiorcom zewnętrznym. Jego najważniejszym składnikiem wciąż pozostaje bilans. Był on historycznie pierwszym, ale również,
przez długi czas, jedynym sprawozdaniem finansowym. Na przestrzeni wieków zmieniały
się jego nazwy i cele, na temat których sformułowano wiele poglądów w zależności od t eorii
bilansowej [Walińska, 2009]. Wraz z ewolucją bilansu wzrastała jego wartość informacyjna,
a w sprawozdaniu finansowym pojawiały się nowe zestawienia, które miały uzupełnić i objaśnić
informacje zawarte w bilansie. Najpierw był to rachunek zysków i strat, następnie rachunek
przepływów pieniężnych, a następnie – zestawienie zmian w kapitale własnym, rozbudowana
informacja dodatkowa oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów. Bilans jednak nadal jest
uznawany za fundamentalne źródło informacji o przedsiębiorstwie.
Procesy globalizacji, tempo rozwoju gospodarczego na świecie, a także zmiany społeczno-ekonomiczne spowodowały, że celem prowadzenia działalności gospodarczej stało się
budowanie wartości przedsiębiorstwa, a nie zysk. Jest to ściśle związane z orientacją interesariuszy sprawozdania finansowego na zarządzanie tą wartością. Stąd też szczególnego
znaczenia nabrało dostarczanie o jednostce informacji, które pozwolą przewidzieć i opisać
jej przyszłość.
Artykuł ma charakter dyskusyjny. Jego celem jest próba teoretycznej weryfikacji następującej
hipotezy: bilans jako główny element sprawozdania finansowego nie przekazuje wystarczających informacji umożliwiających prognozowanie przyszłej sytuacji jednostki. Weryfikacja tej
hipotezy nastąpi poprzez zastosowanie podejścia cybernetycznego do postrzegania jednostki
gospodarczej. W tym celu w pierwszej kolejności przedstawiono bilans jako główne narzędzie realizacji funkcji informacyjnej sprawozdania finansowego. Następnie uwaga została
skupiona na cybernetycznym spojrzeniu na jednostkę gospodarczą, aby w końcowej części
opracowania wykazać potrzebę wypracowania nowego sposobu komunikacji z użytkownikami informacji. Przy opracowaniu artykułu wykorzystano następujące metody badawcze:
metodę analizy, zastosowaną w trakcie studiów literatury zagranicznej i krajowej oraz aktów
prawnych, a także metodę dedukcji i syntezy, użytą podczas formułowania wniosków.

2. Informacyjna funkcja bilansu
Funkcja informacyjna jest najważniejszą funkcją sprawozdawczości finansowej i wiąże
się z dostarczaniem danych opisujących sytuację majątkową, finansową i wyniki działalności
jednostki w danym okresie sprawozdawczym dla szerokiego grona użytkowników sprawozdań finansowych. Cel ten został wyrażony w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości [tekst jedn.: Dz.U. 2018, poz. 395] jako zobowiązanie jednostek do rzetelnego
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i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego przy
zastosowaniu przyjętych zasad rachunkowości. Bardziej szczegółowo cel sprawozdawczości finansowej określają „Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej”, w których
przyjęto, iż celem sprawozdawczości finansowej jest „dostarczanie informacji finansowych
na temat jednostki sprawozdawczej, które są użyteczne dla potencjalnych inwestorów, pożyczkodawców i innych wierzycieli przy podejmowaniu przez nich decyzji o dostarczaniu zasobów
dla jednostki” [MSSF, 2011, cz. A, § C2]. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym
mają służyć odbiorcom w procesie podejmowania decyzji w podwójnym wymiarze czasowym. Z jednej strony mają ułatwiać podejmowanie decyzji bieżących, a z drugiej – mają być
przydatne w dokonywaniu oceny przyszłej sytuacji jednostki.
Najważniejszym elementem sprawozdania finansowego, przy pomocy którego realizowana jest funkcja informacyjna, jest bilans. Ukazuje on strukturę i wartość majątku jednostki
gospodarczej wraz ze źródłami jego finansowania. Poza funkcją informacyjną i sprawozdawczą bilans spełnia jeszcze funkcję kontrolną, analityczną i dokumentacyjną. Dane zawarte
w bilansie odnoszą się jednocześnie do dwóch lat obrotowych. Odbiorcy informacji zawartych
w bilansie sprawozdawczym mają więc możliwość porównania danych liczbowych w czasie,
co nadaje bilansowi sprawozdawczemu charakter dynamiczny i tym samym zwiększa jego
wartość analityczną [Gabrusewicz, Kołaczyk, 2005].
Historycznego znaczenia bilansu dla rachunkowości dowodzi jego ewolucja. Pierwsze wskazania do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci bilansu pojawiły się w komentarzu do Francuskiego Kodeksu Handlowego z roku 1673, autorstwa Jacques’a Savary’ego, który
zawarł w nim sugestię sporządzania dwóch różnych bilansów. Jacques Richard [2005] uznaje,
że sugestia ta dotyczyła sporządzenia najpierw bilansu dynamicznego – w celu odzwierciedlenia efektów prowadzonej działalności, a następnie bilansu statycznego – w celu przedstawienia możliwości pokrycia długów w przypadku bankructwa. Aż do lat 30. XX wieku
dominowała jednak teoria bilansu statycznego, w której był on postrzegany wyłącznie jako
zestawienie majątku. Wraz ze wzrostem znaczenia rynków kapitałowych nastąpiła zmiana
podejścia do sprawozdawczości finansowej. Od bilansu zaczęto oczekiwać nie tylko przedstawienia sytuacji majątkowej jednostki, lecz również informacji o potencjalnych przyszłych
korzyściach dla inwestorów [Hońko, 2007]. Po teorii statycznej, zorientowanej na przeszłość,
przyszedł czas na teorię bilansu dynamicznego, z prymatem rachunku wyników, oraz bilansu
organicznego, będącą próbą pogodzenia celów bilansu statycznego i dynamicznego.
Każda z tych teorii przypisywała bilansowi inną rangę i w różnym zakresie zaspokajała
potrzebę dostarczania informacji o przyszłych korzyściach. Realizacja tego celu następowała
poprzez stosowanie wartości rynkowych w wycenie bilansowej. Statyczna teoria bilansowa,
skupiona przede wszystkim na bilansie, uznawała, że ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży należy zastosować do wyceny wszystkich aktywów obrotowych. Dynamiczna teoria
bilansowa, skupiona w pierwszej kolejności na rachunku zysków i strat, uznawała, że aktualne ceny rynkowe znajdują zastosowanie tylko w ramach realizacji zasady ostrożności jako
niższe od cen historycznych. Natomiast organiczna teoria bilansowa uznawała, że celem
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sprawozdania finansowego powinno być odzwierciedlenie zdolności reprodukcyjnych jednostki, więc wszystkie aktywa powinny być wyceniane według cen rynkowych [Kümmel, 2002].
We współczesnym świecie, w warunkach globalnych, potrzeby informacyjne wszystkich
uczestników rynku znacznie wzrosły, a celem pomiaru w rachunkowości stała się wartość
przedsiębiorstwa. Sprawozdawczość finansowa na powrót stanęła przed wyzwaniem dostarczania informacji o przyszłości jednostki gospodarczej, tym razem w nowym, międzynarodowym wymiarze. Aby temu wyzwaniu sprostać, w ramach sprawozdania finansowego
pojawiły się istotne zmiany. Bilans po raz kolejny w historii stał się centralnym punktem
zainteresowania użytkowników informacji finansowej [Walińska, 2009]. Jako nowy parametr wyceny bilansowej wprowadzono wartość godziwą, by w jej konsekwencji, w obszarze
pomiaru wyników, oddzielić efekty finansowe rzeczywiście zaistniałych zdarzeń od tych, które
dopiero nastąpią. Ponadto, aby wzmocnić funkcję informacyjną bilansu, wprowadzono zestawienie zmian w kapitale własnym oraz istotnie zwiększono zakres ujawnianych informacji.
Pomimo wprowadzanych do bilansu „ulepszeń” wymagania użytkowników informacji bilansowej wciąż są dużo większe [Walińska, 2009], a jako nieoczekiwany efekt uboczny
wprowadzanych zmian pojawił się kryzys zaufania do informacji sprawozdawczych. Wprowadzenie wartości godziwej do wyceny bilansowej z jednej strony miało dostarczyć użytkownikom sprawozdania finansowego informacji potrzebnych do prognozowania przyszłych
przepływów pieniężnych jednostki gospodarczej, jako narzędzia długookresowej wyceny
jej wartości. Z drugiej jednak strony stało się jednym z czynników, które przyczyniły się
do wywołania kryzysu zaufania do informacji sprawozdawczych. Jako powód tego kryzysu
A. Mazur [2015] wskazuje również szereg innych niedoskonałości w zakresie zasad wyceny
bilansowej, np. jednowymiarowość wyceny, brak kompletności składników poddawanych
wycenie czy też możliwość jednoczesnego stosowania w sprawozdaniu finansowym różnych metod wyceny. Jednakże wydaje się, że przyczyn trudności w wypełnianiu przez bilans
funkcji informacyjnej należy poszukiwać nie tylko w sposobie jego sporządzania, ale głębiej,
w sposobie postrzegania przedsiębiorstwa jako całości.

3. Przedsiębiorstwo jako system
Pojęcie przedsiębiorstwa używane jest w wielu dziedzinach życia gospodarczego. Alternatywnie do pojęcia „przedsiębiorstwo” stosuje się również terminy „podmiot gospodarczy”,
„organizacja”, „osoba prawna”. Na gruncie prawa funkcjonują definicje przedsiębiorstwa
w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. Podejście podmiotowe przyjmuje ustawa
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [tekst jedn.: Dz.U. 2017, poz. 2168].
W art. 4 pkt 1 wskazuje się, że przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Kodeks cywilny natomiast prezentuje podejście przedmiotowe, definiując pojęcie przedsiębiorstwa jako zorganizowanego
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zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej [tekst jedn.: Dz.U. 2017, poz. 459, art. 551]. Uszczegółowienie tej definicji zawarte jest w orzecznictwie sądowym [wyrok SA w Łodzi, I ACa 1269/12], w którym
stwierdza się, że czynnikiem „konstytuującym” przedsiębiorstwo lub jego część w znaczeniu
przedmiotowym jest występowanie elementu organizacji oraz funkcjonalnego powiązania
różnorodnych jego składników, umożliwiających traktowanie przedsiębiorstwa jako pewną
całość (zespół). Oznacza to, że niezorganizowane oraz niepowiązane ze sobą składniki niematerialne i materialne nie stanowią przedsiębiorstwa.
Nauki o zarządzaniu posługują się pojęciem „organizacji”, które jest najczęściej definiowane w trzech znaczeniach [Marek, Białasiewicz, 2008]:
• rzeczowym – jako podmiot, rzecz złożona z powiązanych części;
• czynnościowym – jako proces tworzenia rzeczy złożonej;
• atrybutowym – jako zespół cech charakterystycznych dla rzeczy zorganizowanej.
Te trzy znaczenia są również dostrzegalne w ujmowaniu organizacji jako systemu: organizacja to konkretny otwarty system społeczno-techniczny ukierunkowany na uświadomione
i sformułowane cele działania oraz mający określony sposób uporządkowania [Kożuch, 2007].
Podobnie M. Walczak [1977] postrzega przedsiębiorstwo jako system, czyli układ szczególnie złożony, obejmujący wiele obiektów, powiązanych relacjami w jednolitą całość zdolną
do wykonywania określonych zadań. System ten pozostaje w ścisłej relacji ze swoim otoczeniem. Dlatego też, z punktu widzenia cybernetycznego, przedsiębiorstwo należy traktować
jako system (układ) względnie odosobniony. Układ względnie odosobniony charakteryzuje
się tym, że reszta wszechświata oddziałuje na niego, ale to oddziaływanie odbywa się tylko
na pewnych drogach, zwanych wejściami. Jednocześnie sam system również wywiera wpływ
na resztę wszechświata na pewnych drogach, zwanych wyjściami [Greniewski, Walter, 1969].
Wewnątrz tego sytemu zachodzą procesy gospodarcze o różnym stopniu skomplikowania.
Procesualne podejście do organizacji zapoczątkowały koncepcje zarządzania Total Quality
Management oraz Business Process Reengineering, traktujące organizację właśnie jako portfel
dynamicznych, wzajemnie się uzupełniających procesów [Ghoshal, Bartlett, 1995]. W związku
z tym również wszystkie zasoby przedsiębiorstwa należy postrzegać poprzez pryzmat procesów zachodzących z ich udziałem. Pod pojęciem „proces” (według normy ISO) rozumie się
zbiór wzajemnie powiązanych działań, w których wykorzystuje się zasoby do przekształcenia wielkości wejściowych w wielkości wyjściowe [Fliegner, 2010].
Przebieg rzeczywistych procesów w systemie, jakim jest przedsiębiorstwo, odbywa się
przede wszystkim w sferze realnej, gospodarczej. Następnie zostaje on odzwierciedlony w sferze informacyjnej, czyli w systemie rachunkowości [Brzezin, 1998]. Dane wyjściowe z systemu przedsiębiorstwa, pochodzące ze sfery informacyjnej, są przekazywane do otoczenia za
pomocą sprawozdań finansowych. Sprawozdawczość finansowa jest skupiona przede wszystkim na pieniężnym zobrazowaniu majątkowej i finansowej kondycji przedsiębiorstwa oraz
efektów jego działalności w zadanym okresie, nie opisując przy tym w jaki sposób przebiegały
procesy, które do tych efektów doprowadziły. W sprawozdaniu finansowym, a w szczególności
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w bilansie, zgodnie z metodą momentu i okresu sprawozdawczego [Górski, 1975], udostępnia
się zewnętrznym odbiorcom informacje o stanie przedsiębiorstwa na początek oraz na koniec
okresu. Postrzegając przedsiębiorstwo jako system, w którym zachodzi szereg różnych procesów, należy uznać, że z bilansu można jedynie odczytać pieniężną wartość wielkości wejściowych do systemu (danych dotyczących początku okresu) oraz wielkości wyjściowych
z systemu (danych na koniec okresu). Nie można natomiast pozyskać informacji na temat
przebiegu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a tym samym informacji o związkach przyczynowo-skutkowych, jakie zachodzą w czasie pomiędzy danymi wejściowymi
a danymi wyjściowymi. W takiej sytuacji nie jest możliwe prognozowanie kształtowania się
wielkości wyjściowych w przyszłości [Hörmann, 2009].
Uzasadnienia powyższego twierdzenia należy poszukiwać na gruncie cybernetyki, w pojęciach „maszyny trywialnej i nietrywialnej” [Hörmann, 2009]. Pojęcia te zostały wprowadzone
przez Heinza von Foerstera [1997]. Maszyny trywialne i nietrywialne nie są maszynami
w sensie urządzeń mechanicznych, ale odzwierciedlają funkcje matematyczne, przy pomocy
których opisywane są relacje zachodzące w danym systemie pomiędzy danymi wejściowymi
a wyjściowymi. Jeżeli wszystkie zmienne funkcji są obserwowalne, to mamy do czynienia
z tzw. maszyną trywialną. Przykłady funkcjonowania maszyn trywialnych prostych i złożonych przedstawiają rys. 1 i 2. Maszyna trywialna prosta opiera się na prostej relacji pomiędzy danymi wejściowymi a wyjściowymi, tzn. dla zadanej wartości wejściowej otrzymujemy
zawsze taką samą daną wyjściową. Maszyna trywialna złożona, ze względu na dodatkowo
wbudowane, wzajemnie powiązane funkcje, charakteryzuje się tym, że na zadaną wartość
wejściową nie zawsze reaguje tak samo. W wyniku wprowadzenia do systemu danej wejściowej
x zostają w pierwszej kolejności wygenerowane wielkości wewnętrzne (na rysunku 2: u i e),
które w określony sposób wpływają na wartość danej wyjściowej y. W efekcie przy kolejnym
wprowadzeniu x do systemu wartość danej wyjściowej y nie będzie już taka sama, jak przy
przebiegu wcześniejszym (czyli dla tej samej danej wejściowej x mogą wystąpić różne dane
wyjściowe y).
Rysunek 1. Maszyna trywialna prosta
Funkcja A przekształca wartość wejściową x w wartość wyjściową y zgodnie ze wzorem:
A → x+2
dla x = 2, y = 4
dla x = 3, y = 5
dla x = 4, y = 6

Źródło: Foerster, 1997, s. 357, za: http://www.hyperkommunikation.ch, 13.10.2017
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Rysunek 2. Maszyna trywialna złożona
Funkcje A, B i C odzwierciedlają wzory: A → x + e,
B → x + e,
C → u + 3.
Założenie I: x jest stałe i wynosi 2 oraz funkcje B i C zostają uruchomione dopiero poprzez pierwsze przekształcenie
wartości wejściowej x.
Przebieg 1: x = 2, u = 2, e = 5, y = 7
Przebieg 2: x = 2, u = 7, e = 10, y = 12
Przebieg 3: x = 2, u = 12, e = 15, y = 17
Przebieg 4: x = 2, u = 17, e = 20, y = 22
Założenie II: x jest zmienne oraz funkcje B i C zostają uruchomione dopiero poprzez pierwsze przekształcenie wartości
wejściowej x.
Przebieg 1: x = 2, u = 2, e = 5, y = 7
Przebieg 2: x = 3, u = 8, e = 11, y = 13
Przebieg 3: x = 3, u = 14, e = 17, y = 19
Przebieg 4: x = 4, u = 21, e = 24, y = 26

Źródło: Foerster, 1997, s. 357, za: http://www.hyperkommunikation.ch, 13.10.2017

Cechą charakterystyczną maszyn trywialnych jest to, że wszystkie funkcje zachodzące
w systemie są ściśle określone i dostępne. Zewnętrzny obserwator systemu może je zidentyfikować, przeanalizować, ustalić związki przyczynowo-skutkowe, a następnie przewidywać
wielkości danych wyjściowych. Nie jest to natomiast możliwe w przypadku tzw. maszyn nietrywialnych. Maszyna nietrywialna to „maszyna, której zachowanie nie daje się przewidzieć
za pomocą opisu matematycznego, ponieważ każde uruchomienie określonej funkcji zmienia
stan, z którego ta funkcja będzie w przyszłości uruchamiana. W ten sposób następne uruchomienie staje się nieprzewidywalne” [Brier, 2008, s. 24]. Tutaj zewnętrznemu obserwatorowi
dostępne są tylko wartości wejściowe x i wyjściowe y, a wartości wewnętrzne generowane
przez system, jak i też sposób ich generowania, pozostają dla obserwatora zewnętrznego nieznane. W tej sytuacji nie ma możliwości ustalenia w jaki sposób doszło do wygenerowania
wartości wyjściowych, ponieważ zależą one nie tylko od znanych wielkości wejściowych, ale
także od uruchomionych wewnątrz systemu dodatkowych funkcji i wygenerowanych danych
wewnętrznych. W efekcie nie jest również możliwe przewidywanie ich wartości w przyszłości.
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Przedsiębiorstwo postrzegane jako system można uznać za maszynę nietrywialną,
w której zachodzi szereg funkcji (procesów) niewidocznych na zewnątrz. Dla obserwatorów
zewnętrznych dostępne są tylko wielkości wejściowe i wyjściowe w danym okresie. Znajdują
się one w bilansie jako kwoty na początek i na koniec obserwowanego okresu. Wszelkie dane
wewnętrzne, dokumentacja, wyliczenia, zestawienia liczbowe w różnych konfiguracjach, kalkulacje cen, budżety, na podstawie których kierownictwo przedsiębiorstwa podejmuje decyzje
w toku prowadzonej działalności, nie są dostępne na zewnątrz. W związku z tym zewnętrzny
obserwator, jakim jest czytelnik sprawozdania finansowego, a w szczególności bilansu, nie
ma możliwości zidentyfikowania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy wartościami w bilansie otwarcia a wartościami w bilansie zamknięcia danego okresu,
a w efekcie nie ma również możliwości prognozowania wartości w bilansach zamknięcia
w okresach następnych [Hörmann, 2009]. Ponadto obserwator ten, kierując się tym samym
punktem widzenia przy analizie bilansów różnych przedsiębiorstw na rynku, zauważy, że
nawet identyczne dane wejściowe w różnych przedsiębiorstwach mogą zostać przekształcone
w całkowicie różne dane wyjściowe. Oznacza to, że również kierowanie się znajomością relacji danych wejściowych do danych wyjściowych w jednym systemie (przedsiębiorstwie) nie
doprowadzi do uzyskania wiarygodnych prognoz w odniesieniu do innego przedsiębiorstwa.
Na podstawie powyższej analizy, której punktem wyjścia było uznanie przedsiębiorstwa
za maszynę nietrywialną, można uznać, że hipoteza przedstawiona na wstępie jest prawdziwa.

4. Nowy sposób realizacji funkcji informacyjnej
Jeżeli więc bilans, jako fundamentalny składnik sprawozdania finansowego, nie może
zaspokoić części potrzeb informacyjnych zewnętrznych czytelników dotyczących przyszłości
przedsiębiorstwa, konieczne jest wypracowanie nowego sposobu komunikacji z odbiorcami
zainteresowanymi informacjami o przedsiębiorstwie. „Aby wychodzić naprzeciw zmieniającym się potrzebom użytkowników, sprawozdawczość musi dostarczać więcej informacji
o planach, ryzyku, niepewności, skupiać się na czynnikach tworzących długoterminową
wartość […] oraz korelować informacje zewnętrzne z informacjami wewnętrznymi wykorzystywanymi dla celów zarządczych” [Black, Wright, Bachman, 1999, s. 276]. Aby takich
informacji dostarczyć nie wystarczy sporządzić bilans z uzupełniającymi go zestawieniami
liczbowymi, składającymi się na sprawozdanie finansowe. Potrzebne będzie wykorzystanie
innych form prezentacji informacji. Szczególnego znaczenia w tym zakresie nabierają formy
narracyjne, które poprzez słowny opis mają objaśniać, prezentować kontekst oraz rozszerzać informacje podane w postaci liczb. Dotychczas opis słowny był obecny w sprawozdaniu
finansowym w ramach wprowadzenia do tego sprawozdania, w obszarze not objaśniających,
a także w sprawozdaniu z działalności. Jednakże rosnąca złożoność otoczenia gospodarczego
sprawia, że rozszerza się zakres informacji wymaganych przez czytelników sprawozdań, ze
szczególnym naciskiem na informacje prospektywne [Masztalerz, 2016].
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Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na niefinansowe informacje o przedsiębiorstwie są zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadzone ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy o rachunkowości [Dz.U. 2017, poz. 61], które mają zastosowanie po raz
pierwszy w sprawozdaniach finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający
się 1 stycznia 2017 r. lub później. Zmiany te stanowią transpozycję dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę
2013/34/UE w sprawie ujawniania niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności
przez niektóre duże jednostki oraz grupy [Dz. Urz. UE L330 z 15.11.2014]. Nowe obowiązki
sprawozdawcze dotyczą największych z dużych jednostek i obejmą te, które działają głównie
na rynku finansowym (m.in.: banki, zakłady ubezpieczeń, emitentów papierów wartościowych oraz duże grupy kapitałowe). Przepisy te mają na celu zwiększenie transparentności
informacji, szczególnie w obszarze społecznej odpowiedzialności. Zgodnie z art. 49b ust. 1
znowelizowanej ustawy o rachunkowości wskazane jednostki powinny przygotowywać
oświadczenie na temat informacji niefinansowych, stanowiące integralną część sprawozdania
z działalności. Zamiast oświadczenia jednostka może, poza sprawozdaniem z działalności,
sporządzić odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych (tożsame z oświadczeniem – art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości). Oświadczenie lub sprawozdanie takie
powinno zawierać co najmniej (art. 49b ust. 2 ustawy o rachunkowości):
• zwięzły opis modelu biznesowego jednostki;
• kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;
• opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych polityk;
• opis procedur należytej staranności – jeżeli jednostka je stosuje w ramach wymienionych polityk;
• opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do wyżej wskazanych zagadnień odpowiedzialności społecznej, w tym ryzyk związanych z produktami
jednostki lub jej relacjami z otoczeniem zewnętrznym, w tym z kontrahentami, a także
opis zarządzania tymi ryzykami.
Przy sporządzaniu oświadczenia lub sprawozdania na temat informacji niefinansowych
znowelizowana ustawa zezwala na zastosowanie dowolnych zasad, w tym zasad własnych,
krajowych, unijnych lub międzynarodowych, ze wskazaniem, jakie zasady zastosowano
(art. 49b ust. 8 ustawy o rachunkowości).
W celu ułatwienia polskim spółkom wypełnienia nowych obowiązków sprawozdawczych wydany został Standard Informacji Niefinansowych (SIN). Stanowi on polską regulację środowiskową, której opracowanie było koordynowane przez Fundację Standardów
Raportowania oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych [www.standardy.org.pl, 3.01.2018].
Ze standardu korzystać mogą bezpłatnie nie tylko spółki giełdowe, ale również inne przedsiębiorstwa i instytucje. Polski SIN jest spójny z międzynarodowymi wytycznymi Global
Reporting Initiative (GRI) i stanowi przewodnik zawierający podejście uproszczone. Zakres
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raportowanych treści został w standardzie podzielony na trzy obszary: zarządczy, środowiskowy oraz społeczno-pracowniczy. Każda część zawiera usystematyzowaną podpowiedź,
jaki rodzaj informacji powinien zostać przedstawiony w danym obszarze tematycznym, wraz
z propozycją konstrukcji wskaźników. Poza główną treścią standardu w aneksach dostępne
są dodatkowe pomoce:
• interpretacje prawne dyrektywy 2014/95/UE,
• matryca istotności,
• interesariusze i kluczowe obszary odpowiedzialności,
• znaczenie mierników i ich doboru z punktu widzenia rynków kapitałowych,
• szczegółowy opis obszarów.
Ponieważ znowelizowana ustawa o rachunkowości nie narzuca sposobu i formatu przekazywania informacji niefinansowych, jednostka może również skorzystać z innych standardów, na przykład z koncepcji raportu zintegrowanego, która jest popularyzowana przez
Międzynarodową Radę Zintegrowanego Raportowania (International Integrated Reporting
Council – IIRC). Koncepcja ta została wprowadzona wstępnie w sposób pilotażowy w wybranych przedsiębiorstwach. Raport ten spełnia na razie rolę sprawozdania z działalności, a sprawozdanie finansowe nadal jest sporządzane jako oddzielny dokument. Być może w przyszłości
zostanie ono włączone do raportu zintegrowanego [Niemiec, 2017].
Celem raportu zintegrowanego jest prezentacja procesu tworzenia wartości przedsiębiorstwa w długim okresie. W raporcie tym w spójny sposób mają zostać przedstawione istotne
informacje na temat strategii, zarządzania, efektów prowadzonej działalności gospodarczej
oraz możliwości rozwoju jednostki w przyszłości z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Rada wydała dokument pt. „Założenia międzynarodowej zintegrowanej sprawozdawczości”, zawierający zalecenia dotyczące struktury i zakresu
raportu, w którym przewiduje dziewięć wzajemnie powiązanych elementów [Niemiec, 2017]:
• charakterystyka organizacji i jej otoczenia,
• zarządzanie,
• model biznesowy,
• ryzyko i szanse,
• strategia i rozmieszczenie zasobów,
• dokonania,
• perspektywy,
• podstawa sporządzenia i prezentacji, w tym ogólne zasady raportowania.
Informacje na temat przebiegu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz informacje o związkach przyczynowo-skutkowych, jakie zachodzą w czasie pomiędzy danymi
wejściowymi a danymi wyjściowymi, których nie można odczytać z bilansu, mogą zostać
przedstawione m.in. w częściach raportu dotyczących: strategii i rozmieszczenia zasobów,
modelu biznesowego i perspektyw. W części dotyczącej strategii i rozmieszczenia zasobów
znajdą się informacje o celach strategicznych działalności jednostki i sposobach ich osiągnięcia. W ramach modelu biznesowego jednostka może opisać swój przedmiot działalności przez
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pryzmat funkcjonującego w niej systemu oraz przebieg procesów, dzięki którym realne składniki wejściowe, których wartość prezentuje bilans otwarcia, przekształcone zostają w składniki
wyjściowe (bilans zamknięcia). Można tutaj opisać również rezultaty, czyli skutki finansowe
i niefinansowe przeprowadzonych procesów oraz ich konsekwencje w długim okresie. Część
dotycząca perspektyw pozwoli na przedstawienie szans i zagrożeń z jakimi może spotkać
się jednostka w trakcie realizacji strategii, czyli w trakcie przebiegu procesów w niej zachodzących, wraz z ich przewidywanym wpływem na jej przyszłą działalność i wyniki. Umożliwi to porównywanie danych nie tylko w perspektywie czasowej, ale również z przyjętymi
wcześniej planami.

5. Podsumowanie
Rozpatrując jednostkę gospodarczą jako system, należy stwierdzić, że bilans jako fundament sprawozdania finansowego nie realizuje w pełni funkcji informacyjnej. Na podstawie wartości danych wejściowych (z bilansu otwarcia) oraz wartości danych wyjściowych
(z bilansu zamknięcia) zewnętrzny czytelnik sprawozdania finansowego nie ma możliwości analizowania przebiegu i uwarunkowań procesów, w wyniku których te ostatnie dane
zostały wygenerowane, nie ma również możliwości dokonania oceny powiązań przyczynowo-skutkowych między nimi. W efekcie nie jest możliwe przewidywanie na tej podstawie
w jaki sposób wielkości te będą się kształtowały w przyszłości. Ponieważ przebieg procesów
w przedsiębiorstwie jest bardzo trudny do odzwierciedlenia w formie zestawień liczbowych,
konieczne staje się wykorzystanie opisu słownego, który nie tylko wyjaśni, ale także rozszerzy informacje liczbowe o informacje dotyczące przebiegu procesów w przedsiębiorstwie, ich
uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych, prawnych, społecznych czy też środowiskowych, jak również planowanych działań jednostki w przyszłości. Zakres opisu słownego
przewidziany w ramach dotychczasowego sprawozdania finansowego nie był jednak wystarczający, stąd też zasadne jest wprowadzenie nowych wymogów sprawozdawczych. Oznacza
to, że główne miejsce realizacji funkcji informacyjnej sprawozdawczości zostaje przesunięte
z bilansu i uzupełniających go zestawień liczbowych na część opisową tego raportu.
Przygotowanie informacji niefinansowej w formie oświadczenia, dodatkowego sprawozdania, czy też w ramach raportu zintegrowanego może, w szczególności w początkowych okresach, okazać się problematyczne. Pierwszym krokiem do jego sporządzenia będzie powołanie
zespołu przygotowującego informacje niefinansowe. Zespół taki powinien mieć charakter
interdyscyplinarny i składać się nie tylko z osób zajmujących się rachunkowością, ale również
z pracowników działów prawnych, relacji inwestorskich, controllingu oraz przedstawicieli
wszystkich pionów organizacji. Najważniejszym i jednocześnie najtrudniejszym zadaniem
tego zespołu będzie odpowiednia selekcja danych, która powinna zapewnić dobór wyłącznie informacji istotnych z punktu widzenia ich odbiorcy, a tym samym zapobiec przekazywaniu informacji nadmiernych. Nowego znaczenia nabierze tutaj zasada istotności, która
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w rachunkowości jest dobrze znana. Teraz jednak będzie należało ją zastosować również
w odniesieniu do informacji niefinansowych w postaci opisu słownego. Każda z jednostek
sporządzających sprawozdanie na temat informacji niefinansowych będzie musiała indywidualnie określić, jakie informacje i w jakim zakresie uznaje za istotne. Określenie to powinno
wynikać przede wszystkim z modelu biznesowego jednostki, a także z tego, jakich informacji oczekują ważni dla jednostki interesariusze.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowej powinno więc stanowić konsensus pomiędzy tym, o czym jednostka chciałaby poinformować, a tym, o czym najważniejsi odbiorcy
chcieliby się dowiedzieć. Ponadto ważną kwestią dotyczącą działania powołanego zespołu
będzie sama sprawność tego działania, która zapewni dotrzymanie terminów przewidzianych ustawą – sprawozdanie na temat informacji niefinansowej powinno zostać umieszczone
na stronie internetowej jednostki w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Obowiązek dostarczania dodatkowych informacji niefinansowych oznacza również
pojawienie się pewnych problemów – z jednej strony dla samych jednostek, których dotyczy, a drugiej strony dla odbiorców informacji. Wiążą się one w szczególności z koniecznością ustalenia granicy zwiększania transparentności przedsiębiorstwa w celu zachowania
tajemnicy działalności, a w związku z tym utrzymania konkurencyjności na rynku. Dotyczą one również konieczności zaangażowania dodatkowych, niemałych zasobów zarówno
finansowych, jak i ludzkich niezbędnych do przygotowania wymaganych informacji. Natomiast z punktu widzenia czytelników mogą pojawić się wątpliwości dotyczące wiarygodności i porównywalności otrzymywanych informacji. Wiarygodność może zostać ograniczona
przez szeroki subiektywizm w zakresie doboru informacji oraz ustalenia ich istotności. Brak
porównywalności przekazywanych danych w czasie i przestrzeni może natomiast stanowić
efekt trudności w zestandaryzowaniu informacji o charakterze opisu słownego. Ponadto
czytelnik sprawozdania na temat informacji niefinansowych powinien mieć świadomość,
że dla osób, które go sporządzają, raport ten może być narzędziem zarządzania wrażeniami
odbiorców. Przy odpowiednim wykorzystaniu różnorakich form prezentacji graficznej,
doboru kolorów, doboru odpowiednich słów o pozytywnej konotacji czy też innych narzędzi marketingowych, możliwe jest wywołanie oczekiwanego wrażenia i nastawienia użytkownika informacji. To może oznaczać, że sprawozdanie finansowe nabędzie nową funkcję
– marketingową.
Podsumowując, należy stwierdzić, że bilans, jako główny element sprawozdania finansowego, nie jest wystarczającym narzędziem do realizacji funkcji informacyjnej, co wykazano poprzez pozytywną weryfikację hipotezy założonej na wstępie. Aby sprostać rosnącym
potrzebom informacyjnym odbiorców sprawozdania finansowego, realizacja tej funkcji musi
następować w szerszym zakresie, w szczególności w ramach opisowej części sprawozdania
finansowego.
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Decline in Information Function of Balance. Cybernetic Approach
Summary
Balance as the most important part of a financial report has been, ever since it was first made, the
major place of the information function implementation. Globalisation and the development of capital markets made the information needs on the part of financial report readers increase considerably.
Besides numbers they need more and more explanations on the ways how to do business, on its multidimensional effects as well as prospects for corporate value creation in the future. The article attempts
to verify the thesis: balance as the major element of a financial report does not provide enough information allowing for the forecasting of the future situation of the entity. In this connection, it focuses
on a cybernetic approach to enterprise. The conclusions indicate that the non-financial information
in the form of verbal description is more and more often the major place of the information function
implementation.
Key words: balance, information function, integrated reporting, narration in accounting
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gospodarstw rolnych na przykładzie
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Streszczenie
Artykuł omawia istotę koncepcji zintegrowanego sprawozdania w aspekcie produkcji bobiku oraz jego
wpływ na ujawnienia sprawozdawcze w zintegrowanym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego. Do badania wykorzystano kalkulacje rolnicze produkcji bobiku w Polsce za lata 2014–2017, prezentowane
na stronie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, dokonano także analizy literatury
przedmiotu i obowiązujących regulacji prawnych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono,
że obowiązujące normy prawne dotyczące sprawozdawczości zintegrowanej nie uwzględniają aspektu
działalności rolniczej. Prezentacja wyników tej działalności wymaga szczegółowego doprecyzowania.
Przedstawiono wyniki badań związanych z budowaniem korzyści biologicznych oraz potencjalne informacje, jakie powinny być przedstawione w zintegrowanym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego.
Słowa kluczowe: raportowanie niefinansowe, raportowanie zintegrowane, sprawozdanie finansowe,
bobik, azot
Kody klasyfikacji JEL: M40, M41, M42
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1. Wprowadzenie
W ciągu ostatnich kilkunastu lat coraz częściej podnosiły się głosy, że wobec wzrostu
zapotrzebowania na informacje inne niż finansowe, pochodzące z systemu rachunkowości,
tradycyjna sprawozdawczość nie ujawnia interesariuszom szeregu informacji pozafinansowych
dotyczących poszczególnych przedsiębiorstw. Uzasadnia to konieczność zmiany podejścia
do sprawozdawczości, tj. odejścia od standardowego modelu sporządzania raportów na rzecz
modelu nowoczesnego, dynamicznego, który ukazuje nie tylko aspekt finansowy, ale także
społeczny, ekonomiczny i środowiskowy. Koncepcja ta mogłaby również być zastosowana
w sprawozdawczości finansowej gospodarstw rolnych, zwłaszcza że ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie odnosi się wprost do istoty działalności rolniczej [tekst jedn.:
Dz.U. 2018, poz. 395]. Ponadto jednym z zarzutów stawianych tradycyjnemu sprawozdaniu
finansowemu jest problem związany z klasyfikacją i wyceną aktywów biologicznych, które
są podstawą prowadzenia działalności rolniczej.
Celem artykułu jest omówienie istoty koncepcji zintegrowanego sprawozdania w aspekcie produkcji bobiku oraz określenie jego wpływu na ujawnienia sprawozdawcze w zintegrowanym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego.

2. Zakres zintegrowanego raportowania
w sprawozdawczości finansowej
Sprawozdawczość zintegrowana (IR – Integrated Reporting) w literaturze przedmiotu określana jest jako holistyczne podejście do raportowania organizacji, umożliwiające wszystkim
interesariuszom zrozumienie tego, jak naprawdę działa dana organizacja i jakie są efekty jej
działalności [Bek-Gaik, Rymkiewicz, 2016]. Raportowanie zintegrowane jest koncepcją, której
celem jest prezentowanie całościowego efektu gospodarowania jednostki gospodarczej, w tym
informacji finansowych oraz niefinansowych z zakresu środowiska naturalnego, zatrudnienia oraz innych obszarów społeczno-środowiskowego oddziaływania jednostki gospodarczej [Garstecki, 2015]. Została ona opracowana przez utworzoną w 2010 r. Międzynarodową
Radę ds. Raportowania Zintegrowanego1 (IIRC – International Integrated Reporting Council).
Raportowanie zintegrowane jest też odpowiedzią na współczesne warunki rynkowe,
które stawiają przed organizacjami nowe wyzwania, przede wszystkim wobec oczekiwań co
do większej transparentności w zakresie raportowania. Sprawozdawczość zintegrowana jest
ściśle związana z ewolucją podejścia do budowania wartości organizacji [Bek-Gaik, 2015].

1 W skład IIRC weszli m.in. reprezentanci IASB, FASB i IFAC, środowiska rachunkowości, globalnych korporacji, rządów i międzynarodowych organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele środowiska akademickiego.
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Za swój główny cel IIRC przyjęła stworzenie ram koncepcyjnych dla raportu zintegrowanego, który połączy w sobie istotne informacje na temat strategii, zarządzania, efektywności i perspektyw organizacji, tak by odzwierciedlić ekonomiczny, społeczny i środowiskowy
kontekst jej funkcjonowania. Raport powinien jasno i zwięźle przedstawić sposób, w jaki
przedsiębiorstwo jest zarządzane i jak tworzy wartość. W zamyśle IIRC zintegrowana sprawozdawczość ma powiązać najbardziej istotne elementy informacji, przedstawiane obecnie
w oddzielnych dokumentach (sprawozdaniu finansowym, komentarzu zarządu, nadzorze
właścicielskim, informacji o wynagrodzeniach oraz ewentualnie elementach obejmujących
zrównoważony rozwój), w spójną całość, a co najważniejsze: uchwycić zachodzące między
nimi relacje, a także wyjaśnić, w jaki sposób wpływają one na zdolność organizacji do tworzenia i podtrzymywania wartości w krótkim, średnim i długim czasie [Kobiela-Pionnier,
2013, za: Towards Integrated Reporting].
Janusz Samelak [2013] zaproponował koncepcję rocznego raportu zintegrowanego zawierającego następujące elementy: sprawozdanie finansowe, list do interesariuszy, sprawozdanie
z działalności (komentarz zarządu), sprawozdanie z ryzyka gospodarczego, sprawozdanie
o wpływie działalności na środowisko naturalne, sprawozdanie o kapitale intelektualnym,
sprawozdania z audytu sprawozdań zawartych w raporcie rocznym.
Raport zintegrowany ma wiele zalet, do których należą przede wszystkim: jasna i zwięzła prezentacja zdolności przedsiębiorstwa do tworzenia wartości w krótkim i długim horyzoncie czasowym; wykazanie zarówno informacji finansowych, jak i niefinansowych; ujęcie
dokonań ekonomicznych, społecznych i środowiskowych przedsiębiorstwa; orientacja strategiczna i przyszłościowa; zredukowanie ujawnień nieistotnych dla odbiorców informacji;
ograniczenie koncentracji na wynikach krótkoterminowych, a skupienie się na szerszych
i długookresowych konsekwencjach podjętych decyzji; ukazanie połączeń pomiędzy czynnikami wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa oraz wpływu na inne podmioty; ukazanie
kontekstu poszczególnych ujawnień oraz wzajemnych powiązań między nimi; lepszy obraz
modelu biznesowego [Michalczuk, Mikulska, 2014]. Można stwierdzić, że zalety te przekładają się na korzyści, jakie mogą uzyskać wszyscy korzystający z raportu interesariusze,
tj. otrzymanie bardziej transparentnych informacji w takich obszarach, jak: strategia, ryzyko
czy też tworzenie wartości.
Z kolei wśród zasadniczych problemów związanych z raportowaniem zintegrowanym
wymienia się brak jednolitej formy takiego raportowania oraz wiarygodność prezentowanych
danych, głównie o charakterze niefinansowym i prospektywnym. Podkreśla się również, że
natłok informacji zawartych w IR powoduje trudności z identyfikacją informacji istotnych
dla interesariuszy. Kolejnym problemem IR jest brak zestawu wskaźników do oceny efektów
działalności organizacji, preferowanych do ujawniania w sprawozdawczości zintegrowanej,
co wpływa znacząco na brak porównywalności [Bek-Gaik, 2015].
Reasumując, zintegrowana sprawozdawczość ma połączyć w spójną całość istotne informacje finansowe i niefinansowe, przedstawiane obecnie w oddzielnych dokumentach.
Akceptacja nowej idei nie dla wszystkich jest oczywista i łatwa, ponieważ sprawozdawczość

140

Magdalena Śmiglak-Krajewska, Małgorzata Węgrzyńska

zintegrowana wymaga innego sposobu myślenia o czynnikach sukcesu spółki i dostrzegania znaczenia innych kapitałów poza przedsiębiorstwem [Krasodomska, 2015, za: http://
drcaroladams.net, 18.02.2015]. Przygotowanie się do nowych wyzwań związanych z raportowaniem zintegrowanym będzie zatem dużym wyzwaniem dla osób zarządzających firmą
i księgowych tych przedsiębiorstw.

3. Metoda badawcza
W badaniu wykorzystano kalkulacje rolnicze produkcji bobiku w Polsce prezentowane
na stronie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za lata 2014–2017
[http://www.w-modr.pl, 1.09.2017]. Dla każdego okresu produkcję bobiku podzielono na trzy
poziomy intensywności produkcji: niski, średni oraz wysoki. Następnie przeprowadzono
kalkulacje produkcji bobiku zgodnie z metodyką Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego i określono nadwyżkę bezpośrednią jako roczną wartość produkcji uzyskaną z 1 hektara uprawy [https://www.ierigz.waw.pl,
11.09.2017]. Za koszty bezpośrednie uznano koszty, które bez żadnej wątpliwości można
przypisać do określonej działalności, których wielkość ma proporcjonalny związek ze skalą
produkcji i które mają bezpośredni wpływ na rozmiar produkcji. Do kosztów bezpośrednich
produkcji roślinnej zalicza się: materiał siewny i nasadzeniowy (zakupiony lub wytworzony
w gospodarstwie), nawozy z zakupu, środki do ochrony roślin, regulatory wzrostu, ubezpieczenie dotyczące bezpośrednio danej działalności, koszty specjalistyczne, obejmujące: specjalistyczne wydatki na produkcję roślinną, usługi specjalistyczne i najem siły dorywczej
do prac specjalistycznych [https://www.ierigz.waw.pl, 10.01.2017]. Nadwyżkę bezpośrednią
określono w czterech wersjach: (1) z dopłatami, (2) bez dopłat, (3) z dopłatami i wartością
biomasy i (4) bez dopłat i z wartością biomasy. Na podstawie analizy literatury przedmiotu
oraz wyników badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu określono wagę biomasy pochodzącej z produkcji bobiku w poszczególnych latach oraz określono
obowiązującą cenę czystego składnika (azot N) na podstawie średniej ceny obowiązującej
w danym roku. Wyniki zostały zestawione w tabeli 1.
Tabela 1. W
 aga biomasy uzyskanej w produkcji bobiku [kg/ha] oraz cena czystego składnika azotu
[PLN/kg]
Intensywność uprawy produkcji
bobiku

Biomasa – część nadziemna [kg/h]

Niska

62,1

Średnia

76,5

Wysoka

90,0

Cena czystego składnika – azot N
[PLN/kg/rok]
2014 r. – 3,82 zł
2015 r. – 3,97 zł
2016 r. – 3,74 zł
2017 r. – 3,65 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Adamska, Gniadzik, Gołąb, Kozak, 2016; Wysokiński, Kalembasa, Symanowicz,
2013; Trawczyński, 2015; Kulig, Zając, 2007
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Na podstawie badań Tuchołki [za: Jerzak, 1961] zaproponowano sposób pomiaru zużywania się składników mineralnych w glebach. Mineralizacja składników zaznacza się w zależności od typu gleby od trzech do pięciu lat. W artykule przyjęto okres pięcioletni, zakładając, że
w pierwszym roku zużycie kształtuje się na poziomie 40%, w drugim – 25%, trzecim – 30%,
czwartym – 10%, a w piątym – 5%. Na tej podstawie obliczono ekonomiczną amortyzację
azotu. Następnie określono wartość korzyści biologicznych z azotu pochodzących z biomasy
bobiku pozostającą w glebie. Na podstawie określonej wartości korzyści biologicznych ustalono dochód rolniczy. Zebrane dane zostały poddane analizie, a następnie opisane.

4. Wyniki badań
Tradycyjna sprawozdawczość finansowa uwzględnia w swojej istocie założenia ogólnie
przyjętych kalkulacji rolniczych, określających, że na wartość przychodu ogółem składają się
następujące kategorie ekonomiczne: wartość produkcji głównej, dopłaty do produkcji oraz
koszty ogółem stanowiące koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę
2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących
różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy [Dz. Urz. UE, L 330/1 z 15.11.2014]
wskazuje potrzebę ujawnienia, poza danymi historycznymi, danych niefinansowych oraz
informacji na temat różnorodności. Dlatego też zaleca się, by tradycyjny rachunek opłacalności produkcji rolniczej skorygować o wartości, które budowane są na podstawie dobranych
zabiegów agrotechnicznych, które mogą być określane jako korzyści biologiczne [Śmiglak-Krajewska, Węgrzyńska, 2017; Węgrzyńska, 2013]. Zagadnienie to było przedmiotem badań
prezentowanych w niniejszym artykule.
Wpływ biomasy pozostającej na gruncie rolnym w postaci międzyplonu oraz jej wartościowy pomiar zestawiono w tabeli 2.
Analiza korzyści biologicznych wynikających z pozostawienia biomasy po uprawie bobiku
na gruncie rolnym pozwala na sformułowanie następujących wniosków:
1. Wartość produkcji uzależniona jest od intensywności produkcji. Niski poziom intensywności produkcji oznacza niższą wartość produkcji.
2. Pozostawiona w glebie biomasa powoduje przyrost wartości produkcji – w 2014 r. różnica
między niskim a wysokim poziomem intensywności wynosiła 31%, podczas gdy w 2017 r.
– 45%. Świadczy to o tym, że roślina bobowata ma korzystny wpływ na wartość produkcji.
3. Wartość kosztów bezpośrednich zmniejsza się na każdym poziomie intensywności produkcji bobiku – dla niskiego poziomu intensywności w 2015 r. koszty bezpośrednie
obniżyły się o 10,8%, w 2016 r. – o kolejne 6%, a w 2017 r. – o 3%. Zależność tą można
wytłumaczyć korzystnym wpływem biomasy na właściwości i zawartość składników
pokarmowych w glebie oraz stopniowym rozkładem składników pokarmowych w glebie – inaczej amortyzacją azotu.

142,33
1037,59
379,56

Wartość korzyści biologicznych z azotu
pochodzącego z biomasy bobiku

Dochód rolniczy po uwzględnieniu
biomasy (z dopłatami)

Dochód rolniczy po uwzględnieniu
biomasy (bez dopłat)

Źródło: opracowanie własne

94,89

Amortyzacja azotu [PLN]

3376,98

Koszty całkowite [PLN/t]

237,22

1377,04

Koszty pośrednie [PLN/t]

Wartość azotu (N) w biomasie [PLN]

333,67

Razem koszty inne

895,26

301,00

(571,98)

742,37

Razem praca maszyn własnych [PLN/t]

Razem koszty usług [PLN/t]

Dochód rolniczy (z dopłatami) [PLN/t]

2272,30

Nadwyżka bezpośrednia [PLN/t]

Dochód rolniczy (bez dopłat) [PLN/t]

1999,94

Koszty bezpośrednie [PLN/t]

35,00

30,00
633,63

w tym: azot (N) [PLN/t]

Razem środki ochrony roślin [PLN/t]

997,86

846,31

Razem nawozy [PLN/t]

464,82

1734,95

174,31

116,20

290,51

93,40

1560,64

3646,60

1390,11

346,74

301,00

742,37

2950,75

2256,49

633,63

660,00

550,00

Razem materiał siewny [PLN/t]

Średni
5207,24

4272,24

Niski

2014

Wartość produkcji [PLN/t]

Wyszczególnienie
Wysoki

550,08

2547,79

206,28

137,52

343,80

874,27

2341,51

3800,73

1397,69

354,32

301,00

742,37

3739,20

2403,04

633,63

40,00

1149,41

660,00

6142,24

Niski

395,86

1128,79

149,32

97,22

246,54

(460,13)

979,47

3010,13

1132,72

316,20

384,00

432,52

2112,19

1877,41

553,40

30,00

779,01

575,00

3989,60

2016

484,78

1754,49

182,86

119,06

301,92

132,03

1571,63

3267,97

1145,23

328,71

384,00

432,52

2716,86

2122,74

553,40

35,00

914,34

690,00

4839,60

Średni

573,71

2500,94

216,41

140,90

357,30

844,93

2284,53

3405,07

1152,00

335,48

384,00

432,52

3436,53

2253,07

553,40

40,00

1049,67

690,00

5689,60

Wysoki

397,21

1257,41

164,96

67,30

232,25

(682,61)

1092,45

3232,61

1244,61

326,79

384,00

533,82

2337,06

1988,00

613,40

30,00

829,60

575,00

4325,06

Niski

498,76

1888,68

214,33

70,09

284,43

(100,71)

1674,35

3500,71

1257,62

339,80

384,00

533,82

2931,97

2243,09

613,40

35,00

974,69

690,00

5175,06

Średni

Poziom intensywności produkcji bobiku

2015

Lata

590,25

2630,66

253,65

82,95

336,60

601,95

2377,01

3648,05

1264,87

347,05

384,00

533,82

3641,88

2383,18

613,40

40,00

1119,78

690,00

6025,06

Wysoki

Tabela 2. Kalkulacja produkcji oraz określenie wartościowe korzyści biologicznych pochodzących z biomasy bobiku

Niski

405,30

829,47

178,63

48,03

226,67

(551,80)

650,84

3101,80

1137,08

320,56

384,00

432,52

1787,92

1964,72

613,40

30,00

806,32

575,00

3752,64

502,04

1461,32

224,46

53,12

277,58

34,22

1236,86

3365,78

1149,89

333,37

384,00

432,52

2386,75

2215,89

613,40

35,00

947,49

690,00

4602,64

Średni

2017
Wysoki

598,79

2213,93

270,29

58,21

328,50

741,00

1943,64

3509,00

1156,95

340,43

384,00

432,52

3100,59

2352,05

613,40

40,00

1088,65

690,00

5452,64
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4. Amortyzacja azotu była najwyższa w pierwszych dwóch latach po wprowadzeniu biomasy
bobiku do gleby. W 2016 r. uległa obniżeniu o 30% w stosunku do roku 2014, a w 2017 r.
– o 50% w stosunku do roku 2014 w przypadku niskiego poziomu intensywności. Przy
średnim poziomie intensywności amortyzacja w 2016 r. obniżyła się o 39%, a w 2017 r.
– o 54,31%. Z kolei przy wysokim poziomie intensywności produkcji roślinnej w 2016 r.
amortyzacja azotu obniżyła się o 40,14%, a w 2017 r. – o 57,66%. Obniżenie amortyzacji
azotu spowodowane jest właściwą ilością azotu w glebie. Konsekwencją staje się obniżenie kosztów uprawy roli.
5. Wartość akumulacji pozostałego w glebie azotu pochodzącego z biomasy bobiku przedstawia rysunek. Najwyższy poziom akumulacji azotu w glebie charakterystyczny jest dla
najintensywniejszej produkcji bobiku.
6. W każdym okresie dochód rolniczy po uwzględnieniu biomasy (z dopłatami) stanowił
zysk działalności rolniczej.
Rysunek. Wartość korzyści biologicznych pochodząca z biomasy bobiku [PLN/ha]
Wartość korzyści biologicznych pochodząca
z biomasy bobiku [PLN/ha]

300
253,65

250
214,33
200
150

142,33 149,32

164,96

178,63

174,31

224,46

206,28

270,29

216,41

182,86

100
50
0

Niski poziom intensywności
produkcji bobiku

Średni poziom intensywności
produkcji bobiku
2014

2015

2016

Wysoki poziom intensywności
produkcji bobiku

2017

Źródło: opracowanie własne

Wszystkie powyższe wnioski potwierdzają, że istotne staje się ujawnienie odbiorcy
zewnętrznemu informacji na temat korzyści wynikających z zastosowania biomasy w produkcji roślinnej gospodarstwa rolnego. Informacje takie powinny zostać ujawnione w sprawozdaniu finansowym gospodarstwa rolnego jako miara finansowa lub niefinansowa. W dalszej
części artykułu zostanie przedstawiona propozycja raportowania tego zagadnienia w sprawozdaniu finansowym działalności rolniczej.
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5. Propozycja zintegrowanego raportowania działalności rolniczej
w sprawozdawczości finansowej gospodarstw rolnych
Zgodnie ze zdaniem W. Sadowskiego i T. Walczaka [1984] rzetelność informacji ma
zasadnicze znaczenie dla kształtowania społecznego zaufania do statystyki oraz wiarygodności osób posługujących się informacją. Głównym celem sporządzania sprawozdań finansowych jest dostarczenie zrozumiałej, przydatnej, istotnej, wiarygodnej, kompletnej informacji
na temat procesów, które miały miejsce w jednostce gospodarczej. W rolnictwie duże znaczenie mają wielkości ilościowe, a więc wyrażone w jednostkach naturalnych. Rolnik, chcąc
efektywnie gospodarować, musi patrzeć na swoją działalność poprzez pryzmat żywych organizmów roślinnych oraz zwierzęcych i charakterystyk zachodzących procesów fizjologicznych i biologicznych. To one stanowią podstawę jego działalności i decydują o osiąganych
przez gospodarstwo rezultatach [http://www.wne.sggw.pl, 1.09.2017]. Dlatego też zintegrowana
sprawozdawczość gospodarstw rolnych umożliwi uzyskanie informacji finansowych i niefinansowych związanych z całością działalności prowadzonej przez gospodarstwo. Punktem
wyjścia do zintegrowanej sprawozdawczości gospodarstw rolnych stała się unijna dyrektywa
w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności
przez niektóre duże jednostki oraz grupy [Dz. Urz. UE, L 330/1 z 15.11.2014]. Odpowiedzią
na wymogi obowiązującej dyrektywy staje się między innymi zmodyfikowana informacja
pochodząca z prowadzonej przez rolnika karty pola. Zapisy w karcie pola stanowią rodzaj
potwierdzenia określonych czynności produkcyjnych, które realizowane są przez każdego
rolnika. Badania własne przeprowadzone na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wskazały, że spośród 200 ankietowanych studentów,
posiadających gospodarstwo rolne, tylko 10% prowadzi taką ewidencję. Jak wynika z najnowszych badań, ponad 66% plantatorów z województwa lubelskiego nie prowadzi dokumentacji uprawy, aż 31,7% rolników nie wykonuje analizy gleby, 51,7% rolników nie stosuje
międzyplonu, a 31% nie stosuje zabiegów ochrony przed patogenami lub popełnia błędy
technologiczne przy wykonywaniu tych zabiegów [Bzowska-Bakalarz, Bartnik, Bieganowski,
Banach, 2006]. Proponuje się więc zintegrowanie wszystkich informacji i zaprezentowanie
ich w sprawozdaniu finansowym. Najważniejsze informacje, jakie powinny zostać zawarte
w zintegrowanym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego zawarto w tabeli 3.
Zestawienie informacji, jakie mogą być ujawniane w zintegrowanym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego (tabela 3) stanowi prezentację działań podejmowanych w ciągu danego cyklu
produkcyjnego gospodarstwa rolnego oraz ich wpływu na otaczające środowisko. Informacja ta może odgrywać ważną rolę w budowaniu relacji z odbiorcami sprawozdania, ale także
wspomagać proces decyzyjny.
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Tabela 3. Propozycja ujawnień informacji w zintegrowanym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego
Propozycja ujawnień
w zintegrowanym
sprawozdaniu

Opis

Użytki rolne*

Podział zgodnie z:
1. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków [tekst jedn.: Dz.U. 2016, poz. 1034],
2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków
Trwałych (KŚT) [Dz.U. 2016, poz. 1864]

Grunt orny**

Proponowane ujawnienia:
1. Dane dotyczące pola: granice, powierzchnia, bonitacja, kompleks, historia upraw (potrzebna
później do planowania następstwa), sąsiedztwo, zawartość składników w glebie (możliwość
wprowadzenia systematycznego, w miarę badań).
2. Informacje dodatkowe dotyczące różnych obserwacji i zdarzeń, w tym losowych.

Zabiegi
agrotechniczne

Opis zabiegów stosowanych przy uprawie roli i roślin w celu uzyskania plonów, do których należą:
c) uprawa roli,
d) nawożenie,
e) siew i sadzenie,
f) nawadnianie,
g) pielęgnowanie,
h) ochrona roślin,
i) zbiór i przechowywanie ziemiopłodów.

Charakterystyka
uprawy

1. Opis rośliny, odmiany, gęstości siewu, termin, zaprawy nasienia.
2. Dodatkowo informacje o błędach płodozmianowych spodziewanych plonów (potrzebne przy
nawożeniu).
3. Opcjonalne określenie rośliny następnej.

Nawożenie

1. Opis stosowanych nawozów.
2. Wskazanie właściwości chemicznych, takich jak: odczyn gleby; fizykochemicznych,
np. zwiększenie zdolności sorpcyjnych; fizycznych (do których należy polepszenie struktury
gleby oraz zwiększenie pojemności wodnej); biologicznych (wpływ nawozów na występowanie
pożytecznej mikroflory, z którą wiąże się prawidłowy rozkład resztek pożniwnych).

Ochrona roślin

Informacje dotyczące m.in.:
1. Ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi.
2. Zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska, które mogą
powstać w wyniku stosowania środków ochrony roślin.
3. Zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin.
Informacje na temat metod stosowanych w ochronie roślin, spośród których wyróżnia się
najważniejsze:
a) metoda chemiczna,
b) metoda agrotechniczna,
c) metoda mechaniczna,
d) metoda fizyczna,
e) metoda biologiczna,
f) metoda hodowlana,
g) metoda integrowana,
h) metoda kwarantanny.

Zbiór

Dane na temat plonów (plon, jakość) z pola (ziarna słomy), termin.

Korzyści biologiczne Informacje o wykonywanych zabiegach agrotechnicznych i ich wpływie na otaczające
środowisko przyrodnicze.
* Tereny w obrębie gospodarstwa rolnego lub danego regionu wykorzystywane do produkcji roślinnej, ogrodniczej lub zwierzęcej. Do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, trwałe użytki zielone (pastwiska, łąki), ogródki przydomowe, sady i szkółki
drzew owocowych, trwałe plantacje (np. chmielu, wikliny, herbaty, kawy, trzciny cukrowej, winnice itp.). Do użytków rolnych
nie wlicza się terenów leśnych, szkółek leśnych ani wód śródlądowych.
** Grunty uprawiane w celu produkcji roślinnej lub obszary dostępne dla produkcji roślinnej, ale ugorowane. Za grunty orne
uważa się też uprawy o czasie użytkowania do 4 lat, uprawy w uprawie bezpłużnej oraz uprawiane odłogi.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dyrektywa 2014/95/UE; http://www.minrol.gov.pl, 1.09.2017
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Najważniejszymi wnioskami wypływającymi z przeprowadzonych badań są:
1. Brak odniesień do działalności rolniczej w ustawie o rachunkowości.
2. Brak Krajowego Standardu Rachunkowości, który poruszałby kwestie rolnictwa.
3. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 40 Rolnictwo stanowi zbyt odległe zalecenie
dla polskich gospodarstw rolnych.
4. Brak regulacji oraz zaleceń na temat ujawniania informacji finansowych i niefinansowych
utrudnia samodzielne uzupełnienie informacji w obecnym sprawozdaniu finansowym,
co może prowadzić do dezinformacji, np.: niejednolitej formy ujawnień, wyrywkowych
i niedostatecznych informacji na temat działalności rolniczej, braku czytelności ujawnień,
braku ujednoliconej terminologii, co powoduje, że sprawozdanie nie jest wiarygodnym
i rzetelnym źródłem informacji o działalności rolniczej.
Dlatego też obecnie obowiązujący wygląd sprawozdania finansowego nie spełnia swojego
zadania jako narzędzia do komunikacji z odbiorcami raportu. Przegląd sprawozdań finansowych sporządzanych przez gospodarstwa rolne na podstawie ustawy o rachunkowości
[http://www.krs-online.com.pl, 20.12.2017] potwierdza, że obecnie sprawozdanie finansowe
gospodarstw rolnych nie uwzględnia specyfiki ich działalności. Wynikiem przeprowadzonych badań i przeglądu literatury jest wskazanie na jak najszybsze opracowanie i zaproponowanie ujawnień, które będą niezbędne do oceny przebiegu i efektywności ekonomicznej
procesu produkcji roślinnej.

6. Podsumowanie
Zastosowanie zintegrowanego sprawozdania gospodarstwa rolnego powoduje, że spełnione
są cechy jakościowe sprawozdania finansowego, jakimi są m.in. wiarygodność, przydatność,
porównywalność, zrozumiałość. Kolejnym argumentem za stosowaniem zintegrowanego
raportowania w gospodarstwie rolnym jest pomiar i wycena korzyści biologicznych jako
produktu ubocznego produkcji roślinnej. Natomiast barierą przeciwko stosowaniu zintegrowanego sprawozdania są: zbyt duże koszty zintegrowanego raportowania i zbyt duża
pracochłonność. Istnieje jednak duża potrzeba opracowania szczegółowych zasad prezentacji informacji finansowych i niefinansowych działalności rolniczej. Analiza literatury
przedmiotu oraz regulacji prawnych wskazała, że obszar ten nie został dostatecznie rozpoznany. Istotne z punktu widzenia poznawczego jest także uregulowanie pozostałych kwestii
z obszaru rachunkowości rolniczej, co stawia przed naukowcami oraz praktykami wyzwanie zweryfikowania obecnego stanu prawnego oraz wprowadzenia niezbędnych korekt dla
pełnego opracowania zagadnień z obszaru działalności rolniczej.
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1. Adamska H., Gniadzik M., Gołąb I., Kozak M., 2016, Opłacalność uprawy wybranych roślin
bobowatych, „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe”,
Tom XVIII, z. 4
2. Bek-Gaik B., 2015, Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy, „Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia” nr 77
3. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., 2016, Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych, „Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”, nr 1 (79)
4. Bzowska-Bakalarz M., Bartnik G., Bieganowski A., Banach M., 2006, Ocena produkcji buraków cukrowych w regionie lubelskim. Analiza wyposażenia technicznego, [w:] M. Bzowska-Bakalarz, A. Bieganowski, K. Gil, Karta pola jako narzędzie zarzadzania w agrotechnice na przykładzie produkcji buraków cukrowych, „Inżynieria Rolnicza”, nr 13
5. Garstecki D., 2015, Zakres ujawniania informacji finansowych w raporcie zintegrowanym
wybranych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ubezpieczenia”,
nr 77

148

Magdalena Śmiglak-Krajewska, Małgorzata Węgrzyńska

6. Jerzak M., 1961, Wartość, produktywność i cenność gruntów ornych, „Roczniki Nauk Rolniczych”, t. 76‑G-3
7. Kobiela-Pionnier K., 2013, Kierunki zmian międzynarodowej sprawozdawczości finansowej
z perspektywy inwestora, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 58
8. Krasodomska J., 2015, Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych
w rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 82 (138)
9. Kulig B., Zając T., 2007, Biologiczne i agrotechniczne uwarunkowania produkcyjności bobiku,
„Postępy Nauk Rolniczych”, nr 1
10. Michalczuk G., Mikulska T., 2014, Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 69
11. Śmiglak-Krajewska M., Węgrzyńska M., 2017, Bioróżnorodność w sprawozdaniu finansowym
na przykładzie uprawy łubinu żółtego, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 127
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The Scope of Integrated Reports of Agricultural Farms
on the Example of Horse Beans Production
Summary
The article is aimed at the discussion of the idea of integrated report in the aspect of horse beans production and the identification of its impact on reporting disclosures in the farm integrated reports.
It proposes disclosures to be used in the farm integrated reports. The research methodology includes
agricultural calculation of horse beans production in Poland presented on the website of Warmińsko-Mazurskie Agricultural Advisory Centre for the 2014–2017 as well as the analysis of the literature
and legal regulations. The research result indicates that the integrated reporting does not account for
the agricultural activity. The presentation of the results of this activity needs to be clarified in detail.
The study shows the research results with regard to development of biological benefits and potential
information to be provided in the farm integrated reports.
Key words: non-financial reporting, integrated reporting, financial reporting, horse beans, nitrogen
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Streszczenie
Celem artykułu jest ocena poziomu świadomości ryzyka, jak również określenie siły i kierunku wpływu
wyniku w teście oceniającym jej poziom na wybrane skutki decyzji finansowych i postawy finansowe,
wśród gospodarstw domowych o niskich dochodach z terenów wiejskich województwa podkarpackiego. Wyniki badań wskazują, że znacząca część respondentów ma bardzo niski poziom świadomości
ryzyka. Wyższy poziom tej świadomości przejawiają osoby młodsze, o wyższym poziomie wykształcenia, z wyższym poziomem dochodów, prezentujące wyższy poziom wiedzy finansowej, jak również
lepiej rozumiejące swoją sytuację finansową.
Słowa kluczowe: świadomość ryzyka, wiedza finansowa, ubóstwo, finanse gospodarstw domowych,
decyzje finansowe
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1. Wprowadzenie
Nieustanne zmiany na rynkach finansowych wpływają na rosnące ryzyko podejmowanych
decyzji finansowych. Nobliści G. Akerlof i R. Shiller [2015] nazywają obecne czasy „czasami
niepewności finansów gospodarstw domowych” (personal financial insecurity). Badacze ci
opisują to kuriozum współczesności następująco: „[Poczucie niepewności finansowej – dop.
T. P.] jest fundamentalnym faktem ekonomicznego życia, które nigdy nie znalazło się w podręcznikach do ekonomii. Większość społeczeństwa, nawet w bogatych krajach, idzie spać
martwiąc się, jak zapłacić za swoje rachunki” [Akerlof, Shiller, 2015, s. XII]. W podobnym
tonie wypowiada się S. Flejterski [2007], podkreślając tworzenie się tzw. finansów wysokiej
niepewności i strachu.
Ze względu na globalny trend postępującego liberalizmu finansowego, często określanego jako finansjalizacja lub finansyzacja gospodarki [zob. Ratajczak, 2012; Ratajczak, 2014;
Opolski, Gemzik-Salwach (red.), 2017], każda decyzja finansowa jest w gruncie rzeczy ryzykowna. W takiej sytuacji główną kompetencją członków gospodarstw domowych staje się
zarządzanie ryzykiem. Na kluczową rolę zarządzania ryzykiem w gospodarstwach domowych wskazują choćby K. Jajuga i inni [2015]. Z powodu postępującej finansjalizacji należałoby zmodyfikować typologię decyzji finansowych, przytoczoną przez S. Flejterskiego [2007],
według której gospodarstwo domowe podejmuje cztery rodzaje decyzji finansowych: decyzje
konsumpcyjne, oszczędnościowe, inwestycyjne oraz te związane z zarządzaniem ryzykiem.
W obecnych czasach zarządzanie ryzykiem ma bowiem charakter przekrojowy, uzupełniający inne, wspomniane powyżej grupy decyzji finansowych dokonywanych przez członków
gospodarstwa domowego.
Uwzględnienie ryzyka w decyzjach finansowych ma szczególne znaczenie dla gospodarstw domowych o niskim poziomie dochodów. Dla członków takiego gospodarstwa każda
decyzja finansowa jest obarczona znacznie wyższym ryzykiem aniżeli dla osoby pochodzącej z gospodarstwa lepiej sytuowanego finansowo. Gospodarstwa domowe o niskim poziomie dochodów płacą pełną cenę za nietrafione decyzje finansowe. Jest to konsekwencją
faktu, że przy niskich dochodach każdy niespodziewany wydatek jest potencjalnym źródłem wstrząsu finansowego. Z tego powodu życie finansowe tych gospodarstw wypełnia
przede wszystkim problem niestabilności finansowej [zob. Banerjee i in., 2006; Mullainathan, Shafir, 2014; Mullainathan, 2007]. Jest on główną determinantą ryzyka w decyzjach
finansowych osób wywodzących się z gospodarstw domowych o niskich dochodach. Jak
wskazują A. Banerjee i E. Duflo [2011], ryzyko decyzji finansowych stanowi centrum życia
tych gospodarstw.
Celem artykułu jest ocena poziomu świadomości ryzyka, jak również określenie siły
i kierunku wpływu wyniku testu oceniającego jej poziom na wybrane skutki decyzji finansowych i postawy finansowe, w gospodarstwach domowych o niskich dochodach z terenów
wiejskich województwa podkarpackiego. Artykuł wpisuje się w nurt badań poświęconych
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finansom gospodarstw domowych [zob. Blaug, 1995; Flejterski, 2007], szczególnie poświęconych wyborom i decyzjom finansowym w obliczu ubóstwa (financial choices and decisions
under poverty) [zob. Bertrand i in., 2004; Bertrand i in., 2006].

2. Znaczenie ryzyka w decyzjach finansowych gospodarstw
domowych o niskich dochodach – przegląd literatury
Przez wiele lat przyjmowano założenie, że decyzje finansowe członków gospodarstw
domowych o niskich dochodach charakteryzują się wysokim poziomem nieodpowiedzialności, a to, że są one ubogie w sensie monetarnym, wynika głównie ze skutków tych nieodpowiedzialnych decyzji [Banerjee, Duflo, 2011; por. Mullainathan, 2007]. Przykładem takiego
myślenia mogą być prace G. Beckera, uważanego za ojca „nowej ekonomii rodziny”. Przykładowo, według G. Beckera [Becker, Mulligan, 1997] im więcej bogactwa posiada dane gospodarstwo domowe, tym bardziej powinno stawać się cierpliwe w inwestowaniu i pomnażaniu
swojego majątku, m.in. wyobrażając sobie przyszły wyimaginowany, zgromadzony kapitał.
Zmaganie się z problemem niestabilności finansowej i częstymi wstrząsami finansowymi
powoduje, że trudno myśleć o przyszłości, gdy największa intensyfikacja problemów finansowych dotyczy teraźniejszości. W takich sytuacjach bardzo często brak jakiekolwiek motywacji do rozpoczęcia procesu oszczędzania.
Bardzo trafnie problem ryzyka w życiu gospodarstw domowych definiują przywołani
powyżej A. Banerjee i E. Duflo [2011], którzy porównują osoby o niskich dochodach do managerów funduszy typu hedge, z tą drobną różnicą, że osoby te mają dodatkowo niski poziom
dochodu. Z kolei J. Kochanowicz [1992], powołując się na teorię Tawneya, pisze, że członkowie gospodarstw domowych o niskich dochodach przypominają człowieka zanurzonego
w wodzie po szyję, którego może zatopić najmniejsza fala.
Źródła nadmiernego ryzyka w decyzjach finansowych osób ubogich są konsekwencją
wielu różnych determinant o charakterze endogenicznym i egzogenicznym. W pierwszej
grupie tych determinant szczególną rolę odgrywa awersja do ryzyka oraz preferencja czasu
teraźniejszego, natomiast w drugiej – dostęp do wiarygodnych informacji finansowych.
Wbrew behawioralnym założeniom, które opisują człowieka jako pełnego awersji do
ryzyka i unikającego niepewności, gospodarstwa domowe o niskich dochodach zmuszone
są do ciągłego zmagania się z ryzykiem, w dużo większym stopniu aniżeli gospodarstwa lepiej
sytuowane finansowo [Shiller, 2012]. Liczne badania wskazują, że to właśnie one prezentują
najwyższy poziom awersji do ryzyka [zob. Dercon, 2004; 2009]. Myślenie to wydaje się in
tuicyjnie poprawne. W życiu osób ubogich jest bowiem o wiele więcej rzeczy, w sensie monetarnym, które mogą pogorszyć ich sytuację finansową niż zdarzeń, które mogą tę sytuację
polepszyć. Poza tym percepcja ryzyka finansowego przez członków gospodarstwa domowego
o niskich dochodach może mieć odmienne podstawy aniżeli w pozostałych grupach gospodarstw domowych [Zaleśkiewicz, 2004]. Konsekwencją jest sytuacja, w której pełne awersji,

154

Tomasz Potocki

posiadające niski poziom dochodów gospodarstwa domowe zmuszane są przez okoliczności
do częstego podejmowania wysoce ryzykownych decyzji finansowych.
Poza powyższym, członkowie ubogich w sensie dochodowym gospodarstw domowych
nie mają dostępu do informacji, bardzo często nie potrafią ich analizować lub po prostu nie chcą wierzyć w dostępne informacje. W ich w myśleniu bardzo często dominuje
myślenie potoczne, pełne przesądów i uprzedzeń. Trafnie ten sposób myślenia definiuje
T. Hołówka [1986, s. 14], wskazując, że jest ono „jakąś bliżej niesprecyzowaną odmianą
konformizmu – akceptowania bez buntu i zbytecznego namysłu norm i przepisów obowiązujących w danej społeczności, środowisku czy kulturze”. Z tego także powodu agresywny, często manipulacyjny marketing bankowy i parabankowy, wykorzystujący tę lukę
informacyjną, powoduje, że osoby o niskich dochodach nie tylko nie zaspokajają swoich
podstawowych potrzeb społeczno-ekonomicznych, ale wręcz jeszcze bardziej pogrążają się
w tzw. pułapce ubóstwa. Przykładem tego typu działań mogą być skutki korzystania przez
osoby o niskich dochodach z kredytów hipotecznych ze zmienną stopą oprocentowania
w Stanach Zjednoczonych (adjustable rate mortgage) lub kredytów denominowanych we
frankach szwajcarskich w Polsce.
Kolejnym czynnikiem nadmiernego ryzyka w decyzjach gospodarstw domowych o niskich
dochodach jest koncentracja na bieżących problemach gospodarstwa domowego. Jak wskazuje wielu badaczy, ubóstwo czyni ludzi permanentnie niecierpliwymi [Banerjee, 2000;
por. Mullainathan, Shafir, 2014]. Preferencja czasu teraźniejszego, znana w teorii ekonomii
pod pojęciem hiperbolicznego dyskontowania, jest dla osób o niskich dochodach czymś naturalnym. W sytuacji, w której – jak wskazują A. Banerjee i E. Duflo [2011, s. 204] – „wszystko
wygląda jak nieprawdopodobnie odległa perspektywa” trudno pozostać zmotywowanym,
mieć wysoki poziom samokontroli, myśleć perspektywicznie czy wykazywać się skłonnością
do ryzyka. Pisze o tym także J. Elster [1983, s. 119], wskazując, że „osoby ubogie mogą przewartościowywać teraźniejszość względem przyszłości, co w obliczu ich sytuacji jest jak najbardziej racjonalne, jako wynik ich ubóstwa”. Może to być częściowo wynikiem tego, że osoby
o niskich dochodach (podobnie jak osoby o wyższych dochodach, ale w znacznie większym
natężeniu), ze względu na to, że posiadają dużo mniej zasobów materialnych i finansowych,
są ciągle wystawiane na wszelkiego typu pokusy. Najbardziej podatni na te zmiany mogą być
i są mieszkańcy wsi, czyli grupa społeczna egzogenicznie najbardziej zagrożona ubóstwem.
Jak pokazują wyniki badań innych badaczy, wśród tej grupy społecznej w największym stopniu zostały rozbudzone materialne cele i aspiracje. Wskazuje na to S. Michalska [2006, s. 222],
pisząc: „dążenie do posiadania i pragnienie kumulacji dóbr zaczęło być postrzegane jako coś
pożądanego”. Istnieje zatem poważne niebezpieczeństwo, że wypełnianie luki aspiracyjnej
będzie odbywało się przez utratę samokontroli, skutkującą nieodpowiedzialnym korzystaniem z usług i produktów sektora bankowego i parabankowego. Problem ten ma jeszcze bardziej doniosłe znaczenie, jeśli analiza objęłaby jedynie osoby o niskim poziomie dochodów.
Właśnie takiego przeglądu literatury dokonali D. Bernheim i inni [2009, s. 3], konkludując,
że właśnie „ubóstwo per se może niszczyć samokontrolę”.
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Podsumowując analizę wybranych determinant podwyższonego ryzyka w decyzjach
finansowych członków gospodarstw domowych o niskich dochodach, można powiedzieć,
że są one karane podwójnie. Z jednej strony dlatego, że zmuszone są do podejmowania, dużo
częściej aniżeli lepiej sytuowane finansowo gospodarstwa domowe, wysoce ryzykownych
decyzji finansowych, z drugiej natomiast – ze względu na globalny trend postępującej finansjalizacji, podwyższającej ładunek ryzyka dla większości podejmowanych decyzji finansowych.

3. Sposoby pomiaru świadomości ryzyka – opis narzędzia
badawczego
Nie ma jednego, uniwersalnego narzędzia pomiaru świadomości ryzyka. W literaturze
poświęconej finansom gospodarstw domowych najczęściej (głównie w oparciu o cytowalność tekstów) do jej pomiaru stosuje się:
• testy Schwartz i innych [1997], ewentualnie test Lipkusa i innych [2001] – głównie do
oceny wiedzy statystycznej (pierwotnie stosowanych do oceny ryzyka w medycynie);
• test Cokely’ego i innych [2012] – głównie do oceny wiedzy z zakresu rachunku prawdopodobieństwa;
• test Lusardi i innych [2011] – do oceny skutków ryzykownych decyzji.
Szczególne znaczenie dla oceny poziomu świadomości ryzyka ma test Cokely’ego i innych,
który opiera się na pracach Schwartz oraz Lipkusa, ale stanowi bardziej metodyczne i lepiej
przetestowane narzędzie jej pomiaru. Test ten funkcjonuje pod nazwą Berlin Literacy Test.
Obejmuje on analizę tzw. „statystycznych umiejętności liczenia” (statistical numeracy),
oceniających głównie jej poziom poprzez pytania z zakresu rachunku prawdopodobieństwa. Umiejętności te, jak wskazują autorzy, są kluczowe dla właściwego szacowania ryzyka
w większości dziedzin życia, tj. w medycynie, biznesie, finansach czy dziedzinach technicznych, szczególnie że decyzje w obliczu ryzyka stanowią istotną część wszystkich decyzji we
wskazanych dziedzinach [Cokely i in., 2012]. Autorzy testu wskazują, że istnieje znacząca
liczba badań, które podkreślają, że poziom wiedzy z zakresu ryzyka jest statystycznie istotnym predykatorem skutecznych decyzji finansowych, konsumenckich czy też medycznych.
Argumentacja ta ma potwierdzenie również w innych artykułach poświęconych wiedzy
finansowej. Wielu badaczy wskazywało, że wiedza finansowa oraz wiedza z zakresu ryzyka
to koncepcje współzależne [por. Christelis i in., 2010]. Ponadto, jak wskazują wyniki badań
The Programme for International Student Assessment (PISA), zaprezentowane przez OECD
w 2014 r., osiągany wynik z wiedzy finansowej i matematycznej (częściowo z zakresu ryzyka)
pomiędzy pierwszym i trzecim kwartylem był bardzo podobny [http://dx.doi.org, 1.04.2015].
Celem naukowym, który postawili sobie Cokely i inni, była budowa testu z zakresu ryzyka,
który będzie stanowił usprawnioną wersję testów Schwartz i innych, jak również testu Lipkusa i innych (testów, które zdominowały badania poświęcone roli wiedzy statystycznej
w podejmowaniu skutecznych decyzji finansowych). Test przygotowany przez tych badaczy
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pozwala zarówno na dynamiczny (kolejne pytanie pojawia się w zależności od odpowiedzi
na poprzednie pytanie), jak i statyczny (odpowiada się na wszystkie pytania) pomiar wiedzy
matematyczno-statystycznej. W pierwszym przypadku stosuje się specjalne narzędzia online
do jej pomiaru [www.riskliteracy.org], a w drugim dominuje podejście tradycyjne, oparte
na testach w formie papierowej.
Badania eksperymentalne pokazały, że test ten jest dużo bardziej wiarygodny aniżeli
wskazywane wcześniej testy Schwartz i innych oraz Lipkusa i innych, szczególnie w wymiarze
trafności teoretycznej, konstrukcyjnej, kryterialnej i predyktywnej [Cokely i in., 2012]. Test
został także sprawdzony z punktu widzenia adaptacyjności kulturowej (w badaniach brały
udział zespoły badawcze z Polski) oraz na różnych grupach docelowych. Sam test ma charakter tzw. testu obiektywnego, oparty jest na pytaniach otwartych (choć występuje też formuła pytań wielokrotnego wyboru z czterema odpowiedziami, ale stosowane są one głównie
do porównania wyników z formą otwartą), w których należy wstawić poprawną odpowiedź
[Cokely i in., 2012]. Występuje w formie jedno-, cztero- i siedmiopytaniowej, ma również
różne poziomy trudności (w zależności od zdolności poznawczych próby badawczej). Dodatkową korzyścią jest dostępność tego narzędzia online i jego udostępnianie nieodpłatnie dla
celów badawczych i edukacyjnych.
Z tego powodu do pomiaru świadomości ryzyka wśród gospodarstw domowych o niskich
dochodach wykorzystano cztery pytania z testów proponowanych przez Cokely’ego i innych
oraz dwa przygotowane przez autora niniejszego artykułu (zob. załącznik).

4. Analiza poziomu świadomości ryzyka wśród gospodarstw
domowych o niskich dochodach – wyniki badań własnych
Badanie zostało przeprowadzone w 2015 r. Pomiar miał charakter pierwotny, sondaż
pośredni – pocztowy. Spośród 500 ankiet, które zostały przekazane 50 studentom Wydziału
Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego zamieszkującym tereny wiejskie województwa podkarpackiego, wypełnionych zostało 336 (zwrot na poziomie 67,2%) [por. Iwanicz-Drozdowska (red.), 2011]. Dobór ankietowanych miał charakter kwotowy. Do rekrutacji wykorzystano
metodę kuli śnieżnej (snowball sampling). Ponadto, aby ograniczyć możliwość obciążenia
badanej populacji, każdy ze studentów mógł redystrybuować nie więcej niż 10 ankiet. Należy
także podkreślić, że miejsce pochodzenia i zamieszkania (gmina wiejska) stanowiły kryterium wspólne i zarazem konieczne. Tak ustalone kryterium pozwoliło znacząco ograniczyć
w danej próbie badawczej osoby, które przez większość życia zamieszkiwały aglomeracje
miejskie i w ramach procesów migracji wyprowadziły się na wieś.
W badanej próbie przeciętnie (mediana 5, średnia wyniku 4,74) respondenci legitymowali się wykształceniem średnim (ogólnokształcącym lub zawodowym), w drugiej kolejności wykształceniem wyższym, a w następnej – wykształceniem zasadniczym zawodowym.
W pierwszym przypadku grupa ta liczyła 154 osoby (45,83% ogółu), w drugim wyniosła 93
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osoby (27,67% ogółu), natomiast w trzecim przypadku 68 osób (20,23% ogółu). W sumie
te trzy grupy stanowiły prawie 88% całej populacji. W wylosowanej próbie dominują kobiety
(mediana 1), których liczebność wyniosła 206 (61,30% całej populacji). Wiek ankietowanych
przeciętnie mieścił się w przedziale 26–35 lat (mediana 2, średnia wyniku 2,44), a liczebność tej podgrupy wyniosła 64 osoby (19,04% ogółu). Najbardziej liczebnymi grupami wiekowymi, oprócz przywołanej powyżej wartości przeciętnej, były osoby w przedziale 18–25
(liczebność 135 osób, 40,17% ogółu), następnie osoby w przedziale 46–55 lat (63 osoby, 18,75%
ogółu). W przypadku cechy „wiek” wynik skośności (0,574) świadczy o prawostronnej asymetrii rozkładu (dodatnio skośny), czyli sytuacji, w której znacząca część wyników mieści
się poniżej wartości średniej. Zdecydowana większość respondowanych posiada konto bankowe, podlegając pasywnej inkluzji finansowej (liczebność 308, 91,6% ogółu). Deklarowany
dochód netto gospodarstwa domowego przeciętnie waha się pomiędzy 2000 a 3000 złotych
(mediana 4, średnia wyniku 2,76). W przypadku dochodu netto gospodarstwa domowego
dodatnia wartość miary skośność (0,4) wskazuje na minimalnie prawostronną asymetrię
rozkładu (z przewagą wartości poniżej średniej), natomiast bliski 0 wynik kurtozy (0,02)
– o dużej koncentracji wartości wokół średniej. Przeciętna wielkość gospodarstwa domowego
wynosi 4 osoby (w przypadku 104 spośród badanych, co stanowi 30,76% badanej populacji). Oznacza to, że przeciętny dochód netto per capita wynosił pomiędzy 500 a 750 złotych,
czyli że według kryterium Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w 2015 r. przeważająca grupa
ankietowanych żyła poniżej minimum socjalnego.
Tabela 1. Statystyki opisowe dla wybranych zmiennych społeczno-demograficznych
Zmienne
demograficzne

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Ważne

336

336

336

336

336

336

Średnia

0,613095

2,440476

4,741071

2,761905

0,916667

4,255952

Mediana

1

2

5

3

1

4

0,487768

1,489074

0,276798

1,551108

Odchylenie
standardowe
Współczynnik
zmienności

79,55826

61,01572

Skośność

–0,4665

0,57454

Kurtoza

–1,79308

–1,03573

1,169862
24,67505

Dochód netto Posiadacz konta
Liczba osób
gospodarstwa
bankowego
w gospodarstwie

1,341588
48,57473

30,1961

36,44560

–0,8122

0,404447

–3,02865

0,764028

–0,39438

0,028923

7,215642

1,934094

Źródło: opracowanie własne

W tabeli 2 znajdują się statystyki opisowe dla całkowitego wyniku świadomości ryzyka
oraz poszczególnych pytań, zebranych wśród respondentów. Natomiast tabela 3 zawiera częstości dla danych opisanych w tabeli 2. Wartość przeciętna opisana medianą wynosi jedynie 2 na 6 możliwych punktów, wartość średnia – 2,565, natomiast odchylenie standardowe
– 1,80. Oznacza to, że świadomość ryzyka w tej grupie jest niska, a same wyniki znacząco
odchylają się od wartości przeciętnych. Ponadto wyniki dla skośności i kurtozy wskazują, że
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rozkład odpowiedzi jest spłaszczony i lekko prawoskośny, co oznacza, że jest dość dużo wartości skrajnych, a większość z nich znajduje się poniżej wartości średniej dla badanej populacji. Analizując statystyki opisowe dla poszczególnych pytań, należy stwierdzić, że oprócz
odpowiedzi na pytanie 1 i 2, mediana odpowiedzi dla pozostałych wynosi 0. Taki wynik
wskazuje, że większość z ankietowanych nie jest w stanie dokonać bardziej wymagających
obliczeń statystycznych (pytania 4–5), nie wspominając o problemie prawdopodobieństwa
warunkowego (pytanie 6). Tylko w przypadku wyników dla pytań 1 i 2 rozkład jest lewoskośny, informując o przewadze odpowiedzi powyżej średniej.
Tabela 2. Statystki opisowe opisujące poziom świadomości ryzyka
Zmienne demograficzne

Całkowity
wynik

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Pytanie 4

Pytanie 5

Pytanie 6

Ważne

336

336

336

336

336

336

336

Średnia

2,565

0,604

0,723

0,292

0,271

0,464

0,211

Mediana

2,000

1,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Odchylenie standardowe

1,804

0,490

0,448

0,455

0,445

0,499

0,409

Współczynnik zmienności

70,329

81,063

61,956

156,071

164,327

107,577

193,482

Skośność

0,258

–0,428

–1,002

0,921

1,036

0,144

1,421

Kurtoza

–0,947

–1,828

–1,001

–1,159

–0,932

–1,991

0,018

Źródło: opracowanie własne

Wyniki dla poszczególnych pytań mają odzwierciedlenie w wynikach tabel częstości
(tabela 3). Najwięcej poprawnych odpowiedzi respondenci udzielili na pytanie 2 (238 poprawne odpowiedzi, 72,31% populacji) oraz 1 (203 poprawnych odpowiedzi, 60,41% populacji). Pytania te oceniają poziom wiedzy z podstaw arytmetyki. Natomiast jedynie co piąty
respondowany udzielił poprawnej odpowiedzi na pytanie 6, oceniające rozumienie zasad
prawdopodobieństwa warunkowego (71 poprawnych odpowiedzi, 21,13% populacji), a co
czwarty – na pytanie 4, dotyczące bardziej skomplikowanego problemu arytmetycznego
(91 poprawnych odpowiedzi, 27,08% populacji). Znacząca część badanej populacji nie udzieliła żadnej poprawnej odpowiedzi (159 osób, 47,32% populacji), a nikt z respondowanych nie
osiągnął wartości 4 i więcej.
Podsumowując tę część analiz, należy podkreślić, że pomimo fundamentalnej roli, jaką
odgrywa ryzyko w życiu finansowym gospodarstw domowych posiadających niskie dochody,
większość ankietowanych nie jest przygotowana do jego estymacji i uwzględniania w podejmowanych decyzjach finansowych. Taka sytuacja może powodować brak zrozumienia ryzyka
przez tę grupę osób, szczególnie w oferowanych im produktach finansowych. Na problem ten
wskazuje R. Shiller [2012, s. 5], pisząc: „Niepiśmienny farmer z odległej, małej miejscowości
odczuwa duży dyskomfort, wchodząc do oddziału bankowego w dużym mieście. Stanowi
to dużą barierę w dostępie do kapitału, a literatura przedmiotu pokazuje znaczące różnice
w kosztach kredytu ponoszonych przez takie osoby, w zależności od regionu i kategorii
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produktu”. Z tego powodu potrzebne jest uświadamianie tym osobom, jak również grupom
najważniejszych edukatorów (m.in. nauczycielom, rodzicom, pracownikom jednostek samorządu terytorialnego), że, cytując G. Gigerenzera [2015, s. 5], „znajomość ryzyka jest tak samo
ważna w dwudziestym pierwszym wieku jak było czytanie i pisanie w dwudziestym wieku”.
Tabela 3. P
 rocentowy udział odpowiedzi z poszczególnych pytań opisujących poziom
świadomości ryzyka
Pytania

Liczba

Procent ważnych

Poprawne

203

60,41667

Niepoprawne

133

39,58333

238

70,83333

98

29,16667

243

72,32143

93

27,67857

91

27,08333

245

72,91667

Poprawne

156

46,42857

Niepoprawne

180

53,57143

71

21,13095

265

78,86905

0 poprawnych

159

47,32143

1 poprawne

80

23,80952

2 poprawne

53

15,77381

3 poprawne

44

13,09524

Pytanie 1

Pytanie 2
Poprawne
Niepoprawne
Pytanie 3
Poprawne
Niepoprawne
Pytanie 4
Poprawne
Niepoprawne
Pytanie 5

Pytanie 6
Poprawne
Niepoprawne
Wynik całkowity

Źródło: opracowanie własne

Równie interesujących wniosków dostarcza analiza statystyk opisowych ze względu
na zmienne grupujące, takie jak wiek, poziom wykształcenia, dochody, jak również ogólny
poziom wiedzy finansowej oraz subiektywne postrzeganie własnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego1. Wartości przeciętne opisane medianą nie ulegają zmianie w przypadku,
gdy zmienną grupującą jest płeć respondentów. W przypadku wykształcenia, mediana wyniku
1

Ze względu na ograniczenia objętości publikacji tabele te nie zostały tu umieszczone.
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podnosi się dopiero dla osób legitymujących się średnim i wyższym poziomem wykształcenia. Natomiast gdy zmienną grupującą jest wiek ankietowanych, najwyższą wartość zaobserwowano dla respondentów w wieku między 18 a 25 lat, średnią dla respondentów w wieku
26–35 lat (mediana 3), natomiast najniższą – dla respondentów w wieku 56–65 (mediana
1) oraz powyżej 65 (mediana 0). Interesująco prezentują się wyniki poziomu świadomości
ryzyka, gdy zmienną grupującą jest wynik wiedzy finansowej oraz subiektywne postrzeganie własnej sytuacji finansowej2. Osoby dysponujące wysokim poziomem wiedzy finansowej
względem badanej populacji oraz postrzegające swoje gospodarstwo domowe jako ubogie
finansowo, mają przeciętnie wyższy poziom świadomości ryzyka mierzony medianą odpowiedzi (3 względem 2).
Z powyższych analiz wynika, że tym, co może mieć istotny wpływ na podnoszenie świadomości ryzyka jest w pierwszej kolejności zapewnienie powszechności dostępu do wiedzy
finansowej (w procesach edukacji ustawicznej) [zob. Ratajczak, 2014; Iwanicz-Drozdowska
(red.), 2011]. Sytuacja ta z pewnością nie ulegnie zmianie, jeśli wiedza finansowa wciąż będzie
traktowana jako dobro elitarne (club goods) lub ewentualnie dobro prywatne (private goods).
Korzystając z terminologii zaproponowanej przez J. Wiklina [2016], można stwierdzić, że
wiedza finansowa powinna być traktowana jako dobro publiczne (public goods). Ponadto
bardzo istotnym czynnikiem w podnoszeniu świadomości ryzyka może być zrozumienie
ograniczeń i własnej sytuacji finansowej. Wówczas, jak pokazują D. Collins i inni [2009]
na bazie własnych badań, gospodarstwa domowe o niskim poziomie dochodów stają się
bardzo pomysłowe i przedsiębiorcze w sposobach korzystania z wielu różnorodnych instrumentów finansowych w celu efektywniejszego zmagania się z trudnościami finansowymi.
Jeszcze pełniejszy obraz sytuacji można uzyskać, analizując korelaty pomiędzy poszczególnymi komponentami wiedzy finansowej oraz subiektywnym jej postrzeganiem przez
respondowanych (tabela 4), wybranymi cechami demograficznymi (tabela 5), jak również
wybranymi skutkami decyzji finansowych i postawami finansowymi (tabela 6).
Analizując współzależność pomiędzy poszczególnymi komponentami wiedzy finansowej wskazanymi w tabeli 4, można zauważyć, że korelacje są istotne (na poziomie 0,01) dla
wszystkich trzech par odpowiedzi. Kierunek korelacji w każdym przypadku jest dodatni.
Najwyższy poziom korelacji zaobserwowano dla pary „świadomość ryzyka” oraz „wiedza z zakresu kredytowania”. Widać zatem, że w pierwszej kolejności znajomość podstaw
rachunku prawdopodobieństwa może rozwijać świadomość ryzyka, stanowiąc filar rozwoju
dla innych komponentów wiedzy finansowej [zob. Cokely i in., 2012].
Równie interesująco przedstawia się zestawienie poziomu świadomości ryzyka z subiektywnym postrzeganiem własnej wiedzy finansowej oraz umiejętności gospodarowania budżetem finansowym. W obu przypadkach korelacje są istotne (odpowiednio na poziomie 0,01
i 0,05). Kierunek korelacji jest ujemny, co może wskazywać, że im wyższe jest subiektywne
2

Respondenci zostali podzieleni na dwie grupy: medianą odpowiedzi w pierwszym przypadku – teście wiedzy
finansowej, natomiast w drugim – subiektywną oceną własnej sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego.

161

Świadomość ryzyka decyzji finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach

przekonanie respondowanego o własnej wiedzy i umiejętnościach finansowych, tym niższy
jest poziom świadomości ryzyka osiągnięty w teście. Może to oznaczać, że pewność swojej wiedzy, szczególnie nadmierna pewność, może szkodzić rozwojowi świadomości ryzyka
wśród ankietowanych. Uwzględnianie w coraz większym stopniu czynników psychologicznych może zatem pozwolić lepiej zrozumieć mechanizm podnoszenia świadomości ryzyka
przez osoby o niskich dochodach [Bertrand, 2006].
Tabela 4. Korelacje pomiędzy świadomością ryzyka a komponentami wiedzy finansowej
(korelacje R Spearmana)
N ważnych

R
Spearmana

T(N-2)

P

Świadomość ryzyka & wiedza finansowa

336

0,460872

9,49076

0,000000*

Świadomość ryzyka & wiedza inwestycyjna

336

0,410317

8,22291

0,000000*

Świadomość ryzyka & wiedza kredytowa

336

0,465497

9,61221

0,000000*

Świadomość ryzyka & subiektywne postrzeganie własnej
wiedzy finansowej

336

–0,268245

–5,08886

0,000001*

Świadomość ryzyka & subiektywne postrzeganie
umiejętności gospodarowania budżetem finansowym

336

–0,121480

–2,23669

0,025967**

Para zmiennych (jako numery)

* korelacja jest istotna na poziomie 0,01
** korelacja jest istotna na poziomie 0,05
Źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Korelacje pomiędzy świadomością ryzyka a wybranymi cechami demograficznymi
(korelacje R Spearmana)
N ważnych

R
Spearmana

Świadomość ryzyka & płeć

336

–0,061970

–1,13472

Świadomość ryzyka & poziom wykształcenia

336

0,192053

3,57648

0,000400*

Świadomość ryzyka & wiek

336

–0,157273

–2,91049

0,003851*

Świadomość ryzyka & poziom dochodu

336

0,096989

1,78094

0,075831

Świadomość ryzyka & posiadanie konta bankowego

336

0,151094

2,79342

0,005516*

Para zmiennych (jako numery)

T(N-2)

P
0,257308

* korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie)
Źródło: opracowanie własne

Interpretując korelaty z wybranymi cechami demograficznymi (tabela 5), otrzymujemy
potwierdzenie obserwacji z analizy statystyk opisowych. Istotne korelacje obserwuje się dla
poziomu wykształcenia (na poziomie 0,01), dla wieku respondowanych (na poziomie 0,01) oraz
dla posiadania konta bankowego (na poziomie 0,01). W przypadku płci i poziomu dochodu
nie zaobserwowano istotnych korelacji. Jednakże tylko w przypadku poziomu wykształcenia
kierunek korelacji jest dodatni. Oznacza to, że kluczowe znaczenie dla rozwoju świadomości
ryzyka może mieć jakość kształcenia ustawicznego (szczególnie matematyki).
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Tabela 6. Korelacje pomiędzy świadomością ryzyka a wybranymi zachowaniami i postawami
finansowymi (korelacje R Spearmana)
N ważnych

R
Spearmana

T(N-2)

P

Świadomość ryzyka & brak preferencji czasu
teraźniejszego

288

0,175027

3,006380

0,002878*

Świadomość ryzyka & konsumpcjonizm

255

0,038666

0,615479

0,538792

Świadomość ryzyka & liczba wykonywanych transakcji
bankowych

321

0,097620

1,75191

0,080750

Świadomość ryzyka & sposób radzenia sobie
z niespodziewanymi szokami finansowymi

289

0,098683

1,68000

0,094046

Świadomość ryzyka & planowanie wydatków

335

0,150779

2,78327

0,005689*

Świadomość ryzyka & efektywność gospodarowania
budżetem finansowym

310

0,022427

0,39370

0,694078

Świadomość ryzyka & subiektywne postrzeganie ryzyka
finansowego

252

0,103420

1,64402

0,101429

Świadomość ryzyka & oczekiwany poziom zabezpieczeń
finansowych

164

0,178904

2,31441

0,021901*

Para zmiennych (jako numery)

* korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie)
Źródło: opracowanie własne

Analiza korelatów świadomości ryzyka z wybranymi postawami i skutkami decyzji finansowych w małym stopniu uzasadnia brak istniejących współzależności z cechami demograficznymi. Jak widać w tabeli 6, istotne korelacje zaobserwowano dla pytań opisujących
postawę respondentów względem preferencji czasu teraźniejszego (na poziomie 0,01) oraz
umiejętności gospodarowania finansami, tzn. planowania wydatków (na poziomie 0,01) i szacowania poziomu zabezpieczeń finansowych (na poziomie 0,05). W każdym przypadku kierunek korelacji jest dodatni. Pozostałe postawy i skutki decyzji finansowych są statystycznie
nieistotne. Dość zaskakujący jest brak korelacji pomiędzy wynikiem w teście oceniającym
poziom świadomości ryzyka a subiektywnym postrzeganiem ryzyka przez ankietowanych.
Wynik ten można częściowo uzasadnić niskim poziomem świadomości ryzyka, ewentualnie istotną rolą wpływu innych pozapoznawczych komponentów postaw, takich jak komponent emocjonalny.
Uzyskane wyniki można zatem zinterpretować następująco: im wyższy poziom świadomości z zakresu ryzyka, tym w mniejszym stopniu respondent ulega preferencji czasu teraźniejszego, tym lepiej planuje wydatki, a także jest w stanie określić wyższy poziom zabezpieczeń
finansowych względem osiąganych dochodów netto. Oznacza to, że postawy finansowe mogą
stać się jednym z kluczowych obszarów interwencji instytucjonalnych. Jest to szczególnie
istotne, gdyż – jak pokazuje część badań – wybrane postawy finansowe nie zależą jedynie
od czynników demograficznych, a tym samym od dochodu czy poziomu wykształcenia,
a właśnie od szeregu czynników psychologicznych [Stumm i in., 2013]. Z tego także powodu
mogą być zmieniane w procesach socjalizacji i edukacji ekonomicznej. Procesy te mogą
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w istotny sposób wpływać na wybory finansowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Dotyczy to szczególnie gospodarstw wiejskich, w których – jak pisze M. Goszczyńska
[2010, s. 17] – „strefa świadomościowa okazała się najbardziej oporna na przekształcenia”.
Właśnie ta sfera świadomościowa może stanowić jedną z najważniejszych barier w rozwoju
odpowiedzialnych postaw finansowych. Wiele gospodarstw domowych do tej pory wybiera
strategię bierności i bezradności w swoich wyborach finansowych, czyli tzw. „strategię jeża”
[Bukraba-Rylska, 2013, s. 359]. Wynika to między innymi z zakorzenionej w polskiej świadomości, odziedziczonej po komunizmie potrzeby pewności (the quest for certainty). Wskazuje na to w swojej ostatniej książce G. Gigerenzer [2015, s. 21], pisząc, że „potrzeba pewności
stanowi największą przeszkodę w radzeniu sobie z ryzykiem w podejmowanych decyzjach.
Są bowiem sytuacje, które rozumiemy, te, których powinniśmy się nauczyć, a także te, których nie możemy zrozumieć”.

5. Podsumowanie
Po pierwsze, podsumowując przeprowadzone badania, można wskazać, że znacząca
część respondentów osiąga bardzo niskie wyniki w teście oceniającym poziom świadomości z zakresu ryzyka. Przeciętnie wyższą świadomość ryzyka przejawiają osoby młodsze,
o wyższym poziomie wykształcenia, z wyższym poziomem dochodów, prezentujące wyższy poziom wiedzy finansowej, jak również lepiej rozumiejące swoją sytuację finansową.
Z tego powodu uświadamianie tej grupie społecznej roli, jaką pełni kształcenie ustawiczne,
zapewnienie instytucjonalnego wsparcia dla tych gospodarstw w procesach podejmowanych
decyzji finansowych, jak również podnoszenie wiedzy finansowej, może znacząco wpłynąć
na rosnący poziom odpowiedzialności w podejmowanych decyzjach finansowych.
Po drugie wydaje się, że wciąż zbyt mało wiemy na temat tego, jak gospodarstwa domowe
o niskich dochodach podejmują decyzje finansowe. Niski poziom dochodu, jak wskazuje szereg badań, ma przecież znaczący wpływ na proces decyzyjny oraz skutki podejmowanych
decyzji finansowych. Wskazuje na to E. Duflo [2006, s. 377], która pisze: „potrzebujemy
nowej teorii opisującej wpływ ubóstwa na podejmowane decyzje […] nie tylko poprzez znoszenie barier w dostępie [główny cel projektów polityki społecznej – przyp. T. P.], ale również
poprzez zmianę procesu decyzyjnego”.
Po trzecie, należy zaakceptować rosnącą rolę ryzyka w praktycznie każdej decyzji finansowej. Jak wskazywał U. Beck [2012, s. 22] „Rozwój gospodarczy stanowi główne źródło
rosnącego ryzyka w podejmowanych decyzjach”. Podkreśla to także K. Arrow, pisząc: „nasza
wiedza o zachowaniu wszelkich rzeczy, w przyrodzie bądź w społeczeństwie, owiana jest
mgłą niepewności. Wiara w pewność prowadzi do katastrofalnych następstw” [za: Bernstein,
1997, s. XIX]. W takiej sytuacji świadomość ryzyka staje się pierwszą i jedną z najważniejszych kompetencji do podnoszenia poziomu wiedzy finansowej, szczególnie wśród gospodarstw domowych o niskich dochodach. Z tego powodu kształcenie ustawiczne powinno
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w większym stopniu uwzględniać rozumienie, szacowanie oraz analizę ryzyka w różnych
wymiarach życia jednostki.
Po czwarte, przechodząc do konstrukcji samej ankiety pomiaru świadomości z zakresu
ryzyka, należy wypracować narzędzie, które będzie dostosowane do uwarunkowań kulturowych i zdolności poznawczych gospodarstw domowych z terenów wiejskich. Niski poziom
świadomości ryzyka nie powinien być tutaj kryterium osłabiającym entuzjazm badacza, ale
wręcz zachętą do poszukiwania innych, lepszych sposobów pomiaru świadomości ryzyka
wśród tej grupy społecznej.
Po piąte, dysponowanie wiarygodnymi narzędziami pomiaru poziomu świadomości
z zakresu ryzyka otwiera szereg możliwości aplikacyjnych. Przykładowo, przed poinformowaniem pochodzącego z terenów wiejskich klienta o niskich dochodach o warunkach
kredytowych, można zmierzyć poziom jego świadomości ryzyka, aby dostosować format
i poziom komunikowanego ryzyka w oferowanych produktach finansowych do poziomu
wiedzy klienta banku lub instytucji parabankowej [Cokely i in., 2012; zob. Gigerenzer, 2015].
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Załącznik nr 1. Ankieta pomiaru poziomu świadomości
z zakresu ryzyka
Pytania:
1. Proszę sobie wyobrazić, że rzuca Pan(i) symetryczną monetą 1000 razy. Ile razy statystycznie
spośród 1000 rzutów wypadnie reszka?
1. …………… spośród 1000 rzutów
2. Nie wiem
2. Przy przyjmowaniu leku A istnieje 1% zagrożenia, że wywoła on reakcję alergiczną. Jeśli
1000 osób bierze lek A, ile z nich może spodziewać się reakcji alergicznej?
1. …………… osób spośród 1000
2. Nie wiem
3. Proszę sobie wyobrazić, że rzuca Pan(i) pięciokątną kostką 75 razy. Przeciętnie, na tych
75 rzutów, ile razy wyrzuci Pan(i) kostką nieparzystą liczbę (1, 3 lub 5)?
1. …………… spośród 75 rzutów
2. Nie wiem
4. W specjalnej loterii Lotto przeciętnie 3,5% osób kupujących los wygrywa 10 złotych.
Ile spośród 800 osób, które kupią los, według Pana(i) przeciętnie wygra 10 złotych?
1. …………… osób spośród 800
2. Nie wiem
5. Przyjmowanie leku B powoduje zagrożenie, że u 4 na 500 osób wywoła on reakcję alergiczną.
Jaki procent osób biorących lek B może spodziewać się reakcji alergicznej?
1. …………… %
2. Nie wiem
6. W małej miejscowości spośród 1000 osób 500 zainwestowało oszczędności w lokalną firmę.
Wśród tych 500 osób 100 stanowią mężczyźni. Spośród pozostałych 500 osób (które nie
zainwestowały), 300 stanowią mężczyźni. Jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrany
mężczyzna zainwestował swoje oszczędności w lokalną firmę?
1. …………… %
2. Nie wiem
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Risk Awareness of Financial Decisions in Households of Low Incomes
Summary
The article aims to assess the level of risk awareness as well as to determine the strength and direction
of the impact of the result of the test assessing its level on the selected effects of financial decisions
and financial attitudes, among households with low incomes in the Podkarpackie voivodeship. The
research results indicate that most respondents have a very low level of risk awareness. On average,
younger people with higher education and higher level of incomes, having a higher level of financial
knowledge and also understanding better their financial position, show a higher level of risk awareness.
Key words: risk awareness, financial knowledge, poverty, household finance, financial decisions

