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Recenzja poprawionej i uzupełnionej rozprawy doktorskiej  

mgr. Piotra Jana Mackiewicza 

pt. Nadzór korporacyjny jako determinanta atrakcyjności inwestycyjnej spółek 

handlu detalicznego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

napisanej pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr. hab. Stanisława Flejterskiego 

(dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: finanse) 

 

Recenzja została przygotowana w wyniku decyzji Rady Wydziału Zarządzania 

i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (pismo prof. dr hab. Juliusza 

Engelhardta, Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 

Szczecińskiego, z dnia 18 marca 2019 roku). Biorąc pod uwagę, że jest to ponowna 

recenzja dysertacji, poprawionej i uzupełnionej przez Doktoranta, w poszczególnych jej 

częściach odniesiono się do uprzednio wskazanych zastrzeżeń. 

 

1. Określenie trafności wyboru problemu badawczego podjętego w 

rozprawie 

Doktorant przedmiotem swoich dociekań uczynił znaczenie mechanizmów ładu 

korporacyjnego dla inwestorów operujących na giełdowym rynku akcji. Taki sposób 

postawienia problemu badawczego nosi znamiona oryginalności i daje podstawy do 

przeprowadzenia wielowymiarowej analizy zagadnienia. Od początku stanowiło to 

jedną z najsilniejszych stron dysertacji. 

Cel główny i hipoteza zostały doprecyzowane. W celu rozprawy kwestionowane 

pojęcie „wybranymi mechanizmami” zastąpione zostało „określonymi mechanizmami” 

i brzmi on obecnie: „Głównym celem tej dysertacji jest zbadanie i analiza zależności 

między określonymi mechanizmami nadzoru korporacyjnego a atrakcyjnością 
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inwestycyjną spółek sektora handlu detalicznego notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie” (s. 14). Hipoteza dysertacji została znacznie bardziej 

przebudowana. Zamiast poprzedniej: „Wybrane mechanizmy nadzoru korporacyjnego 

determinują atrakcyjność spółek handlu detalicznego notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie” Doktorant obecnie postawił hipotezę, że „Istnieje 

zależność między poszczególnymi mechanizmami nadzoru korporacyjnego a 

atrakcyjnością inwestycyjną spółek sektora handlu detalicznego notowanych na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” (s.14).  

Ponadto we Wstępie wprowadzone zostały zmiany mające na celu wyjaśnienie 

pojęć używanych w celu i hipotezie, takich jak „atrakcyjność inwestycyjna” i „nadzór 

korporacyjny”. Wymieniono również elementy mechanizmu nadzoru korporacyjnego, 

będące przedmiotem analizy w dalszych częściach rozprawy. Dodano także cel 

pragmatyczny rozprawy – ma nim być „stworzenie zespołu rekomendacji przede 

wszystkim dla inwestorów giełdowych […]. Zalecenia dla inwestorów giełdowych 

wskazywać będą na optymalną strukturę nadzoru korporacyjnego […]”. Z jednej strony 

docenić należy, że rozprawa ma nie tylko wymiar teoretyczno-empiryczny, ale 

i praktyczny, z drugiej jednak wątpliwość budzi pojęcie „optymalna struktura nadzoru 

korporacyjnego”. Nie wiadomo, ani co Doktorant rozumie przez określenie „struktura 

nadzoru korporacyjnego”, ani według jakich kryteriów oceniać będzie jej optymalność.  

Przeformułowanie celu, hipotezy i dookreślenie istotnych pojęć znacznie 

poprawiło spójność rozprawy, szczególnie w odniesieniu do przeprowadzonych badań. 

Doktorant starał się uwzględnić wszystkie zastrzeżenia zgłoszone przeze mnie w 

pierwszej recenzji, jednak nie wyciągnął z nich bardziej ogólnego wniosku, 

dotyczącego konieczności zachowania większej ostrożności w formułowaniu 

podstawowych założeń opracowania naukowego. 

 

2. Ocena poprawności struktury rozprawy  

Recenzowana rozprawa liczy obecnie 231 stron, w tym streszczenia po polsku 

i angielsku, oświadczenia i podziękowania. Dodany został aneks, do którego 

przeniesiono podstawowe informacje o badanych spółkach. Część główna dysertacji 

składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia i bibliografii. We Wstępie 

scharakteryzowano zakres tematyczny rozprawy, zaprezentowany został cel, hipoteza i 

struktura pracy. Cztery rozdziały merytoryczne to 1. Spółki akcyjne w świetle koncepcji 
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nadzoru korporacyjnego, 2. Nadzór korporacyjny z perspektywy inwestycji 

kapitałowych, 3. Charakterystyka handlu detalicznego – perspektywa inwestora oraz 

4. Zależności między mechanizmami nadzoru korporacyjnego a atrakcyjnością 

inwestycyjną spółek handlu detalicznego notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie – studium empiryczne i wnioski. Ostatnia część rozprawy 

to Zakończenie i wnioski. Taki układ treści wydaje się być zgodny z powszechnie 

stosowanymi zasadami konstrukcji dysertacji – zagadnienia uszeregowane są od 

ogólniejszych do bardziej szczegółowych, rozdziały teoretyczne poprzedzają 

empiryczne, a wstęp i zakończenie stwarzają ramy rozprawy porządkujące ją pod 

względem formalnym i merytorycznym. 

Chociaż same tytuły głównych rozdziałów zostały zmienione nieznacznie, to 

strukturę pracy dość istotnie zmodyfikowano, co poprawiło przejrzystość dysertacji. W 

szczególności efekt ten osiągnięto poprzez: 

 uporządkowanie kolejności prezentowanych zagadnień w obrębie 

poszczególnych rozdziałów; 

 przeniesienie z rozdziału empirycznego (czwartego) do rozdziału 

teoretycznego (drugiego) fragmentu zawierającego przegląd 

dotychczasowych badań nad relacjami między nadzorem korporacyjnym 

a kreowaniem wartości;  

  scalenie treści, które powtarzały się w kliku miejscach rozprawy, 

dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej, czy analizy fundamentalnej; 

 ograniczenie wątków pobocznych w stosunku do treści rozprawy, takich 

jak analiza techniczna, czy wycena przedsiębiorstwa; 

 lepsze dopasowanie brzmienia tytułów podrozdziałów do ich treści. 

 

Niestety, podrozdział Cel, opis i metodyka badania zawierający m.in. schemat 

procedury badawczej, pozostał w ostatnim rozdziale pracy. Zazwyczaj opisy tego typu 

zamieszcza się na początku części empirycznej, a nie w jej środku. W przypadku 

recenzowanej rozprawy prezentowane na schemacie w rozdziale 4. (s. 150) etapy 

procesu badawczego obejmują m.in. opracowanie zmiennej objaśnianej, czemu 

poświęcony był wcześniej prawie cały rozdział trzeci.  
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Generalnie jednak zmiany dokonane w strukturze rozprawy przyczyniły się do 

dużo większego uporządkowania tekstu i – co należy podkreślić – znacznie poprawiły 

jego spójność. 

 

3. Ocena merytoryczna zawartej w rozprawie wiedzy teoretycznej z zakresu 

nauk ekonomicznych i nauk pokrewnych 

Część teoretyczną dysertacji stanowią obecnie dwa pierwsze rozdziały. 

Doktorant odwołuje się w nich przede wszystkim do koncepcji teoretycznych z zakresu 

ekonomii i finansów, ale także do wiedzy z zakresu zarządzania, a nawet prawa. Praca 

nosi więc znamiona interdyscyplinarności. Prezentowane odwołania do teorii nie 

zostały wprawdzie nadal powiązane w jedną spójną całość i stanowią jedynie 

zaawizowanie poszczególnych zagadnień, jednak w przeważającej części wiążą się 

z tematem dysertacji.  

Charakterystyka teorii agencji, którą Doktorant słusznie przyjął za podstawę 

teoretyczną rozprawy, została uzupełniona o realia występujące w zamkniętych 

systemach ładu korporacyjnego – wprowadzono m.in. pojęcie horyzontalnego konfliktu 

agencji, występującego między akcjonariuszami kontrolującymi a akcjonariuszami 

mniejszościowymi. Zmiany te jednak w znikomym stopniu wpłynęły na treść wniosków 

z badań, które znalazły się w części empirycznej rozprawy. 

Błędy merytoryczne wskazane przeze mnie w pierwszej recenzji zostały w dużej 

mierze poprawione. Pojawiające się nadal nieścisłości (np. pomylenie wartości 

nominalnej akcji z jej ceną emisyjną – s. 40) nie są już jednak tak rażące.  

Jedną z przyczyn występujących wcześniej w tekście błędów i nieścisłości był 

dobór cytowanej literatury. Doktorant dokonał pewnej korekty w tym zakresie. Analiza 

bibliografii wprawdzie w dalszym ciągu wskazuje na niezbyt duży udział najbardziej 

aktualnych publikacji (obecnie niespełna 40% źródeł stanowią te opublikowane po 

2010 r.) i wątpliwą jakość części z nich – jest dość niepokojące, że Doktorant w swojej 

rozprawie powołuje się nie tylko na podręczniki akademickie, ale wręcz na poradniki, 

przewodniki, czy skrypty – jednak docenić należy uzupełnienie literatury o pozycje 

nowsze, w tym zagraniczne.  
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4. Ocena zastosowanych metod badawczych i analizy danych 

Badania empiryczne, których wyniki przedstawiono w pracy można podzielić 

na dwie części. Pierwsza z nich miała doprowadzić do określenia zmiennej objaśnianej, 

wykorzystanej w części drugiej do zbudowania modelu ekonometrycznego. Obie części 

badań zostały opatrzone rozszerzonym komentarzem, pozwalającym w większym 

stopniu zrozumieć zastosowaną metodę. Dość istotną zmianę stanowi wprowadzony w 

rozdziale 3. opis procedury weryfikacji zastosowania obu wariantów opracowanej 

miary atrakcyjności inwestycyjnej w predykcji zmian stóp zwrotu analizowanych 

spółek (zarówno pojedynczych walorów, jak i pięcioelementowych portfeli).  

Druga część badania jest obecnie również nieco bardziej przejrzysta, ponieważ 

liczba modeli ekonometrycznych została zredukowana z czterech do dwóch. Ponadto 

dokładniej opisano procedury sprawdzania, czy spełnione są założenia zastosowanej 

metody estymacji parametrów modelu. Zastrzeżenia budzi jednak sposób opisu 

zawartości tabeli 4.2, który jest chaotyczny, powierzchowny, pełen skrótów myślowych 

i błędów językowych. Mimo tych uchybień całość opisu procesu budowy obu modeli 

jest znacznie bardziej zrozumiała, niż w pierwotnej wersji rozprawy.  

Reasumując, uproszczenie samej procedury oraz uzupełnienie elementów opisu 

pozytywnie wpłynęło na jakość empirycznej części rozprawy. 

 

5. Ocena formalnej strony rozprawy 

Strona formalna dysertacji stanowiła ten obszar, do którego w pierwszej recenzji 

nie zgłaszałam większych zastrzeżeń. Forma pracy pozostała poprawna, poszczególne 

części są wyraźnie wyodrębnione i właściwie ponumerowane. Tekst uzupełniają liczne 

schematy, tabele i wykresy, których wykazy zostały zamieszczone na końcu pracy. 

Pozostały pewne uchybienia związane z opisem bibliograficznym cytowanych źródeł 

oraz odniesieniami do nich w tekście (przypisy) – np. stosowanie oznaczenia „w:” 

zamiast „za:”.  

Podsumowując należy stwierdzić, że od strony formalnej rozprawa 

przygotowana została zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami, a wskazane 

mankamenty stanowią jedynie niewielkie odstępstwa od obowiązujących zasad.  

 



6 | S t r o n a  
 

6. Konkluzja  

Biorąc pod uwagę wnioski i opinie przedstawione w poszczególnych częściach 

recenzji należy stwierdzić, że rozprawa przygotowana przez mgr. Piotra Jana 

Mackiewicza, zatytułowana Nadzór korporacyjny jako determinanta atrakcyjności 

inwestycyjnej spółek handlu detalicznego notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie w obecnej formie spełnia wymogi określone w art. 13. 

Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1789). Może stanowić 

podstawę ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w 

dyscyplinie finanse. Wnoszę zatem o jej dopuszczenie do publicznej obrony. 

 


