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Recenzja w postępowaniu w sprawie o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk

społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse dr Annie Doś

1. Uwagiwstępne

Recenzja została przygotowana na podstawie decyzji Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i

Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który na posiedzeniu w dniu 1_5 lipca 2027 roku

powołał komisję habilitacyjną w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Annie

Doś w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Ocena dorobku została

sporządzona z punktu widzenia kryteriów uwzględnionych w art, 2t9 ust. 1 ustawy Prawo o

szkolnictwie wyższym i nauce.

W świetl zapisów ustawowych do postepowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba,

która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora

stanowiące znaczny wkład autora w rozwój dyscypliny naukowej, w tym przypadku dyscypliny

ekonomia i finanse.

2. Charakterystyka kwalifikacii i przebiegu pracy zawodowej

Pani dr Anna Doś uzyskała stopień magistra w roku ż0O4 kończąc kierunek Finanse i Rachunkowość

na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach

(obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Następnie od 01.1_0.2O04 podjęła pracę na

stanowisku asystent w Katedrze Finansów, Wydział Finansów i Ubezpieczeń w/w uczelni. Stopień

doktoia uzyskała w roku 2010 w dyscyplinie ekonomia. Stopień został nadany uchwałą Rady

Wydziału "Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na podstawie

rozpraWy doktorskiej pod tytułem ,,Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń

majątkowych". Habilitantka kontynuowała następnie zatrudnienie na tej samej uczelni i awansowała

w roku 20LL na stanowisko adiunkt w Katedrze Finansów, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, W chwili

obecnej jest zatrudniona na stanowisku adiunkta adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i

Ubezpieczeń Gospodarczych, Kolegium Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
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Posiada bogaty dorobek dydaktyczny, a zajęcia prowadziła zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Wśród prowadzonych zajęć dydaktycznych warto odnotować wykład autorski z przedmiotu Społeczna

odpowiedzialność biznesu. Ponadto tematyka prowadzonych zajęć była związana z takimi obszarami

jak Zarzqdzanie finansami przedsiębiorstwa oraz ocena jego sytuacji finansowej; Finanse jednostek

ochrony zdrowia; Finanse publiczne; Program AR|MA (Quantitative Assets and Risk Management);

Progrom Finance and Accounting for Business (FAB); EuroClasses. W ramach dorobku dydaktycznego

należy odnotować także , iż po uzyskaniu stopnia doktora odbyła 4 wyjazdy stypendialne w ramach

programu Erasmus i Erasmus +, w tym dwa były związane z cyklicznym programem lntensive Program

Sustainable Banking and Finance. W ramach przebiegu pracy zawodowej należy docenić także

działalność w zakresie popularyzacji nauki, w szczególności polegająca na realizacji szkoleń dla kadry

wyższego szczebla administracji samorządowej województwa śląskiego oraz przygotowywanie

ekspertyzy dla podmiotów zewnętrznych.

Habilitantka spełnia vuymóg posiadania stopnia naukowego doktora.

3. Ocena osiągnięcia naukowego, o którym mowa w ań.219 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Habilitantka przedstawia jako swoje osiągniecie naukowe monografię naukową pt. Czynniki

społecznej odpowiędzialności biznesu - ujęcie systemowe, Autor Anna Doś, Wydawnictwo

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2O2O, |SBN 978-83-7875-665-1, recenzent

wydawniczy prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Dr.h.c. - Katedra Ekonomii Ekologicznej, Uniwersytet

Ekonomiczny we Wrocławiu.

Przedstawiona mQnografia liczy 386 stron, w tym tekst merytoryczny obejmuje 307 stlon, uwzględnia

także,aneks statystyczny, spis literatury, spis równań, spis rysunków oraz spis.tabel. Spis pozycji

biblioglaficznych liczy nieomal 1000 pozycji. Niewątpliwie należy docenić obszerność i dobór

wykorzystywanej literatury. Zebranie tak bogatej świtowej i krajowej literatury związanej z obszarem

społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) stanowi samoistne osiągnieĆ'i'6i, Uzasadnieniem tak

obszernego. zbioiu literatury jest wielowątkowość i interdyscyplinarność badań związanych z CSR.

Autorka w.ykorzystuje literaturę związana z zagadnieniem mieszczącą się w różnych nurtach ekonomii

co stanowi zdecydowana zaletę pracy i pozwala na stosunkowo unikalne rozważania integrujące

,odmienne podejścia. Zgromadzenie tak obszernej obejmującej różne, zwykle odrębnie traktowane

nurty literatury oraz jej syntetyczne omówienie w treści pracy sprawiają, że monografia zyskuje

walor swoistego aktualnego kompendium wiedzy na temat szerokich badań nad zagadnieniem

społecznej odpowiedzialności biznesu,



Opis problemu badawczego

Należy zgodzić się z założeniem autorki, iż tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate

Social Responsibility - CSR) zyskuje na znaczeniu zarówno w rozważaniach z zakresu ekonomii jak i

zarządzania. Można zauważyć, iż z jednej strony rośnie presja zewnętrznych interesariuszy na etyczne

zachowania przedsiębiorstw, które często ze względu na swoja pozycję konkurencyjna zdobywają

sobie coraz większą swobodę działania. Z drugiej zaś pojawiają się podstawowe wątpliwości czy

dobrowolne zachowania etyczne, szczególnie wykraczające poza konieczności wynikające z norm

prawnych nie ograniczają możliwości realizowania podstawowego, finansowego celu

przedsiębiorstw. Stąd obecnie dominują badania związane z poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w

jakim zakresie i w jaki sposób bycie przedsiębiorstwem społecznie odpowiedzialnym oddziałuje na

efektywność finansową. Takie podejście wydaje się przede wszystkim wyrastać z neoklasycznej

ekonomij skoncentrowanej na finansowych celach przedsiębiorstwa. Warto jednak dostrzec rozwój

nowszych nurtów ekonomii, które znacząco rozszerzają pole widzenia wyborów przedsiębiorstwa. Z

tej perspektywy w pełni zasadne jest przyjęcie przez autorkę założenia, iż brakuje szerokiego

podejścia do identyfikacji czynników CSR, które byłoby podejściem syntetyzującym osiągnięcia

różnych nurtów ekonomiiw zakresie zrozumienia zjawiska CSR. Faktycznie w szczególnościwystępuje

luka poznawcza w zakresie lepszego zrozumienia przyczyn zachowań zgodnych z CSR z

uwzględnieniem rozumowania właściwego dla różnych nurtów teorii ekonomii a w szczególności

ekonomii instytucjonalnej i nowo kształtującej się ekonomii behawioralnej. Potrzeba rozszerzenia

analizy przyczyn czynników CSR poza czynniki finansowe oraz ich wzajemnych relacji w pełni

uzasadnią.podjęcie recenzowanych badań.

We Wstępie pracy jednoznacznie sprecyzowano, iż podejmowanym problemem badawczym jest

eksploracja, klasyfikacja i eksplikacja czynników CSR. W 'kontekście tak zarysowanego problemu

przyjęto cel główny jako identyfikację i ocenę instytucjonalnych, Órganizacyjnych i indywidualnych

czynników CSR rozpatrywanych w sposób systemowy, a więc , u*Ż§:iąanieniem powiązań

zachodzących między tymi trzema poziomami CSR. Autorka nie poprzestała na sformułowaniu celu

głównego, ale dokonała jego dekompozycji na cele szczegółowe obejmujące cele teoriopoznawcze i

cele aplikacyjne. Sformułowano łącznie 5 celów szczegółowych. Można mieć pewne wątpliwości co

,dq zaklasyfikowania celów aplikacyjnych, w ramach których wskazano na praktyczną weryfikację

wyróżnionych czynników społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w układzie trzech poziomów:

instytucjonalnego, organizacyjnego i indywidualnego oraz na empiryczną weryfikację interakcji

występujących między czynnikami CSR. Nie podważając samej zasadności i logiki wskazanych celów

warto ząuważyć, iż zwykle cele aplikacyjne (praktyczne) są rozumiane jako wskazanie możliwości

wykorzystania wiedzy (np. teorii lub wyników badań) w działaniu praktycznym. Bogactwo założonych
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badań niewątpliwie pozwalało sformułować dodatkowo cele o takim charakterze, co wzbogaciłoby

możliwości wykorzysta nia pra ktycznego uzyskiwa nych wyników.

We Wstępie monografii sformułowano także tezę główną, zakładającą, iż wśród czynników

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw występują powiązane czynniki o charakterze

instytucjonalnym, organizacyjnym i indywidualnym. Zostały przyjęte ponadto tezy szczegółowe

odnoszące się do różnych aspektów analizowanej literatury z zakresu CSR. Szczególnie ważne okazało

się sformułowanie 4 hipotez badawczych odnoszących się do zalożeń możliwych do weryfikacji

empirycznej i związanych z czynnikami CSR odpowiednio na 3 płaszczyznach (instytucjonalnej,

organizacyjnej, na poziomie indywidualnym) oraz na występowaniu powiązań pomiędzy czynnikami

instytucjonalnymi, organizacyjnymi i indywidulanymi, które uzasadniają konieczność systemowego

podejścia do analizy czynników CSR.

Strukturę logiczną zalożeń badawczych należy ocenić niezwykle wysoko. Autorka tworzy spójną

strukturę badawczą i precyzyjnie planuje weryfikację postawionych tez i hipotez badawczych oraz

osiągniecie poszczególnych celów w kontekście struktury pracy. Doskonałą ilustracją świadomego

zaplanowania całego badania jest Rys. 1, pt. Struktura pracy w odniesieniu do celów, tez i hipotez

badawczych.

Struktura pracy

Pracę otwiera rozdzial poświęcony ewolucji i systematyzacji koncepcji społecznej odpowiedzialności

biznesu, Właściwie rozpoczęto od zdefiniowania kluczowych kategorii CSR w świetle licznych podejść

spotykanych w literaturze. Wyzwaniem okazało się nie tyle przedstawienie licznych definicji co

wypracowanie definicji na użytek pracy. Przy bogactwie i zróżnicowaniu różnych tradycji badawczych

i następtljącej ewolucji pojęcia stanowiło to znaczną trudność. Autorka była jednak w stanie

zaproponować oryginalne, własne podejście do definiowania czynników CSR zakładające ujęcie

systemowe wynikające z wykazania złożoności zjawiska. Można potwierdzić, iż.§konstruowany model

czynników CSR obejmujący 3 poziomy: poziom instytucjonalny, poziom organizacyjny i poziom

indywidualne stanowi oryginalne choć wyraźnie inspirowane relacjonowanymi badaniami podejście

autorki, Co warte podkreślenia przyjęty model został konsekwentnie wykorzystany w dalszej części

pracy, W tym w ramach własnych badań empirycznych. Rozważania dotyczące ewolucji koncepcji CSR

przyniosły dodatkowy efekt w postaci potwierdzenia istnienia luki poznawczej w zakresie braku

kompleksowego tboretycznego opracowania relacji przyczynowo-skutkowych w systemie czynników

CSR jak i badań empirycznych z tym związanych. Monografia zakładająca w swoich założeniach

występowanie relacji systemowych między czynnikami CSR wypełnia zatem właściwie

zidentyfikowa ną lukę poznawczą.
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Kolejne trzy rozdziały monografii zostały poświęcone identyfikacji czynników CSR na podstawie

dorobku trzech głównych nurtów ekonomii, a mianowicie ekonomii noklasycznej, ekonomii

instytucjonalnej i ekonomii behawioralnej. Podejście takie uzasadniono założeniem o

komplementarności poszczególnych nurtów metodologicznych w identyfikacji czynników CSR.

Zastosowane podejście zasługuje na uznanie, gdyż często przyjmuje się, iż wyjaśnienia w ramach

poszczególnych nurtów ekonomii pozostają w stosunku do siebie raczej w relacji konkurencyjności.

Przyjęte przez autorkę zalożenie niesie potencjał szerokiego kompleksowego rozpoznania czynników

CSR i słusznie nie koncentruje się jedynie na eksponowan]u czynników wywodzących się z jednego

określonego nurtu. Jako pierwsze autorka omawia czynniki CSR w świetle ekonomii neoklasycznej. W

tym kontekście doprecyzowuje, iż na użytek pracy rozumie czynniki CSR jako zorientowane na kreację

wartości dla właścicieli z wykorzystaniem koncepcji zysku rezydualnego ekonomicznej wartości

dodanej EVA jako miary wartości dla właścicieli. Przyjęcie takiego założenia jest w pełni dopuszczalne.

Został zaproponowany autorski model czynników CSR w kontekście maksymalizacji wartości dla

właścicieli. Omówiono znaczenia CSR dla funkcji decyzji interesariuszy rynkowych i pozarynkowych

przedsiębiorstwa. W tym miejscu można zauważyć, iż w ramach omawiania perspektyw różnych

interesariuszy najsłabiej opisano perspektywę konsumentów, choć wydaje się, że właśnie rola

konsumentów może obecnie zyskiwać na znaczeniu w świetle ich rosnącej świadomości i związanych

z tym oczekiwań. Uchybienie to nie obniża to jednak istotnie wartości całości rozważań zawartych w

rozdziale. Całokształt rozważań w rozdziale prowadzi nie tylko do identyfikacji określonych

czynników, ale służy też pewnej krytyce podejścia neoklasycznego jako niewystarczającego źródła

więdzy o zrachowaniach przedsiębiorstw z obszaru csR. przeprowadzona krytyka podejścia

neoklasycżhego może wydać się zbyt radykalńa, jednak w intencji autorki była zapewne podykto.wana

chęcią uzasadnienia kolejnych rozważań dotyczących ekonomii instyttlcjonalnej i ekonomii

behawioralnej, Uwzględniając takie przestanki oraz wskaza,ny potencjał ekonomii neoklasycznej dla

identyfikacji czynników CSR (Rys. 13), eksponowanie w końcowej czĘści rozdziału głównie ograniczeń

podejścia neoklasycznego wydaje się usprawiedliwione.

W rozdziale trzecim omówiono implikacje dla czynników CSR wynikające z paradygmatu ekonomii

instytucjohalnej. Jako oryginalny wkład Autorki można potraktować sformułowany model poziomów

instytucji względem wymiarów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Rys. 16). Wykazano,

iż podejście instytucjonalne może być traktowane jako teoretyczna rama dla analizy

ihstytucjonalnych, organizacyjnych i indywidualnych czynników CSR, zarówno wewnątrz, jak i na

zewnątrz przedsiębiorstwa. To właśnie na gruncie ekonomii instytucjonainej autorka odnajduje

najmocniejsze uzasadnienie wzajemnego oddziaływani pomiędzy poziomami analizy CSR co silnie

potwierdza przyjęte założenie potrzeby systemowego podejścia do analizy czynników CSR. W
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końcowej części rozdziału zamieszczono podsumowanie w formie identyfikacji potencjału ekonomii

instytucjonalnej dla identyfikacji czynników CSR na trzech poziomach: instytucjonalnym,

organizacyjnym i indywidualnym, które stanowi istotny wklad autorki. Autorka wykazała się

zdolnością twórczej interpretacji obszernej literatury i adaptacjijej osiągnięć do własnych badań.

Rozdział czwarty poświecono czynnikom społecznej odpowiedzialności biznesu w paradygmacie

ekonomii behawioralnej. Na uznanie zasługuje już samo uwzględnienie nurtu ekonomii

behawioralnej w identyfikacji czynników CSR. Ten stosunkowo nowy nurt w ekonomii tworzy

szczególnie obiecujące perspektywy w zakresie wyjaśniania zachowań społecznie odpowied*alnych,

ale jednocześnie nastręcza trudności ze względu na swoją wielowątkowość. Autorka poradziła sobie z

tym wyzwaniem koncentrując się na analizie czynników zachowania kooperatywnego w obszarze

dostarczania dóbr publicznych oraz czynników decyzji złożonych, podejmowanych w warunkach

niepewności, wielości alternatyw i złożonych zależności. W rozdziale został skonstruowany autorski

model decyzji menedżera opartych na kategoriach moralnych. Model ten stanowi uszczegółowienie

powiązań ekonomii behawioralnej i ekonomii instytucjonalnej w obszarze czynników CSR. W ramach

rozważań sugeruje się, iż system wartości, profil etyczny, właściwości kognitywne decydenta, jak

również utarte zasady i normy są w większym stopniu czynnikami CSR niż rachunek optymalizacyjny.

Nie w pełni moźna zgodzić się z tym podejściem wartościowania na tym etapie badania wagi

poszczególnych czynników CSR. Jednak nie podważa to właściwie przeprowadzonej i zakończonej

precyzyjnym podsumowaniem identyfikacji potencjału ekonomii behawioralnej dla identyfikacji

czynników CSR, który stanowi ważny wkład autorki (Rys. 23, uwaga błędny tytuł rysunku - uwaga

redakcyiną).

Odnosząc się łącznie do powyższych trzech rozdziałów należy podkreślić bogactwo wykorzystanej

literatury, zdolność do syntetyzowania, umiejętność konstrUowania własnych modeli teoretycznych,

precyzyjne wnioskowanie na użytek dalszych części pracy. Proponowane modele czynników CSR w

ra.mach różnych nurtów ekonomii stanowią wkład w rozwój dyscyplint'l:naukowej. Rozdziały

relacjonujące literaturę przedmiotu zostały opracowane niezwykle starannie na wysokim poziomie

merytorlyęznym i stanowią samoistne ważne źródlo wiedzy o stanie badań nad CSR w ramach

szerokiego spektrum nurtów badawczych.

Specyficzną część monografii stanowi rozdział piąty poświęcony metateoretycznym założeniom

projektowanych badań w obszarze CSR. Zwykle dana praca bada*..l. pozostaje na gruncie

określonego paradygmatu naukowego. W przypadku recenzowanej monografii bazuje ona jednak na

odrębnych paradygmatach ekonomii neoklasycznej, instytucjonalnej i behawioralnej. Stąd faktycznie

formalne,.przyjęcie zalożeń co do formy komunikowania założeń i rezultatów badawczych zasługuje
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na docenienie. Autorka omawia założenia czterech paradygmatów w naukach społecznych:

funkcjonalistycznego, interpretatywnego, radykalno-humanistycznego i radykalno-

strukturalistycznego. Po krótkich uwagach na temat potencjału poszczególnych paradygmatów

przyjmuje, iż paradygmat interpretatywny zapewnia najlepszą dostępną matrycę dyscyplinarną dla

badania czynników CSR z wykorzystaniem podejścia instytucjonalnego i behawioralnego.

Zastosowane podejście jest w pełni dopuszczalne, a nawet może być traktowane jako autorski wkład

w zakresie metodologii badań nad społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Kluczową rolę w strukturze zakładanego projektu badawczego pelni rozdział szósty, w którym

konstruowane są szczegóły modelu badawczego. Należy podkreślić, iż konsekwentnie

wykorzystywane są ustalenia wcześniejszych rozdziałów, w tym model opisowy czynników CSR

opracowany w rozdziale piątym. Autorka przyjmuje założenie badań łączących metody ilościowe i

jakościowe. Nie jest to oczywiście nowatorskie podejście w badaniach, szczególnie w zakresie nauk o

zarządzaniu, jednak w zastosowaniu do badań CSR nie jest jeszcze powszechne. lnteresujące

poznawczo jest zastosowanie jakościowego badania czynników instytucjonalnych występujących na

wyższych poziomach instytucji bezpośrednio nieobserwowalnych i niemierzalnych. Na podstawie

szerokiej analizy literatury dokonano identyfikacji czynników instytucjonalnych występujących na

wyższych poziomach instytucji; czynników instytucjonalnych CSR występujących na poziomie

instytucji konstytuujących ład właściwy dla sektora przedsiębiorstw prywatnych; czynników

organizacyjnych CSR ograniczonych do kategorii finansowych; czynników indywidualnych CSR,

dotyczących przede wszystkim uwarunkowań i motywacji menedżerów. Analiza ta pozwoliła na

wybór rnlelzalnych (bezpośrednio obserwowąlnych) czynników CSR, którę łostały ujęte jako zmienne

w forma'lnym modelowaniu zaangażowania w CSR w empirycznej części pracy. Dobór czynników do

poszcżególnych poziomów może podlegać dyskusji. Należy jednak uwzględnić po pierwsze

ograniczoną dostępność do mierzalnych wskaźników, a ponadto dopuszczalną swobodę autora w

procesie dokonywania wyborów. Można jednoznacznie stwierdzić, iż autorką_ dokonała właŚciwego

plrzeglądu dotychczasowych badań i zdołała skonstruować interesujący model badawczy czynników

CSR przynależących do zakładanych 4 poziomów analizy. Co sprawia, że opracowano model

adekwatnil do oceny CSR w sposób systemowy. Ramy analizy czynników instytucjonalnych,

organiżacyjnych i indywidualnych zostały przejrzyście przedstawione (np. Rys.28) i uzasadnione.

ostatni siódmy rozdział pracy zawiera empiryczną analizę czynników CSR w praktyce polskich

przedsiębiorstw niefinansowych. Rozdział otwiera przegląd metod badawczych związanych z

zaangażowaniem przedsiębiorstw w CSR. Omówienie to prowadzi do wyboru analizy treŚci jako

podstawowej metody badawczej w tym zakresie. Przedstawiono przy tym szczegółowa procedurę

badania (Rys. 31). Wprowadzenie tej metody jest dopuszczalne, i w należy przyznaĆ, iż pewnym
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zakresie obiektywizuje zbierane dane. Z drugiej strony zastosowana metod budzi pewien niedosyt co

do możliwości rozpoznania jakości faktycznego zaangażowania badanych przedsiębiorstw w praktyki

CSR. Zresztą sama autorka wyraża pewien niepokój w tym zakresie stwierdzając, iż ,,jednym z

możliwych kierunków rozwoju badań jest zastosowanie doskonalszej metody oceny stopnia

zaangażowania w CSR". Dobrze, że autorka posiada taką świadomość i w sytuacji ograniczonoŚci

dotychczas stosowanych metod przyjęte podejście można w pełni zaakceptować. W dalszej części

omówiono budowę jedenastu modeli ekonometrycznych służących weryfikacji postawionych hipotez

badawczych przy czym pierwszy model ogólny obejmuje wszystkie lata oraz wszystkie

przedsiębiorstwa, zaś kolejne modele opracowano dla poszczególnych rocznych podokresów badania

oraz podgrup przedsiębiorstw. Zastosowane metody analizy nie budzą wątpliwoŚci, a autorka

posługuje się nimi z dużą swobodą. Dyskutując uzyskane rezultaty autorka właściwie bezpośrednio

odnosi się do postawionych hipotez badawczych i dokonuje ich weryfikacji. W prowadzonej dyskusji

wskazuje na interesujące rezultaty, czasami sprzeczne z intuicyjnymi oczekiwaniami i próbuje je

wyjaśniać. Co ważne wykazano występowanie wielu interakcji pomiędzy czynnikami

reprezentującymi poziom instytucjonalny, organizacyjny i indywidualny co posiada istotne znaczenie

dla pozytywnej weryfikacji kluczowej hipotezy nr 4, która dotyczy powiazań pomiędzy

instytucjonalnymi, organizacyjnymi i indywidualnymi czynnikami CSR i ich interakcji uzasadniających

konieczność systemowego podejścia do analizy czynników CSR. Uzyskane wyniki pozwoliĘ

zweryfikować wszystkie hipotezy badawcze, Można zatem potwierdzić, iż przeprowadzone badania i

ich rezultaty pozwoliły osiągnąć zakładane cele monografii. Jednocześnie autorka dostrzega

ograniczenia badania i niektóre uzyskane rezultaty traktuje zasadnie jako przesłanki do dalszych

badań. Całość rozważań jest na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i cechuje się. duŻą

rzetelnością badawczą. Przeprowadzone badanie i uzyskane rezultaty należy tlaktować jako wkład w

rozwójdyscypliny.

",:,.

4.. ocena wykazania się istotna aktywnością naukową w więcej niż jednej uczelni, instytucji

:nąukowej, w szczegó!ności zagranicznej

.Po uzyskaniu stopnia doktora, łącznie z recenzowaną monografią stanowiącą główne osiągnięcie

nóukowe, habilitantka opublikowała 51 prac, z czego 26 to prace w języku angielskim i 25 - w języku

polskim. Spośród'tych publikacji - 25 są to publikacje współautorskie. W ramach dorobku można

zauważyć konsekwentny proces narastanie poznania naukowego w obszarze"związanym ze społeczną

odpowiedzialnością biznesu. Już tematyka rozprawy doktorskiej, pt. Ryzyko ekologiczne

pr.zedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń majqtkowych może być interpretowana jako w pewnym



9

stopniu powiązana z etycznymi zrachowaniami przedsiębiorstw, jednak jeszcze tylko w jednym

wybranym zakresie. W kolejnych latach habilitantka poszerzała spektrum rozpoznawanych aspektów

czy wymiarów CSR. Jednym z pierwszych rozpoznawanych zagadnień był problem relacji pomiędzy

CSR a koncepcją maksymalizacji wartości dla właścicieli. Wyniki badań nad tym problemem zostały

upowszechnione w formie 2 publikacji z roku 2011. W jednej z nich zaprezentowano opracowaną na

gruncie torii interesariuszy propozycję pięciu strategii integracji celu maksymalizacji wartości z celami

społecznymi i ekologicznymi przedsiębiorstwa. Warto zauważyć, iż kwestie te zostały rozwinięte i

pogłębione w recenzowanej wyżej monografii.

Kolejny etap badań wiązat się z praktycznymi uwarunkowaniami tworzenia wartości dla właścicieli na

bazie działań proekologicznych i prospołecznych i zaowocował 3 publikacjami z lat 2OL2-2O74. W

ramach opracowań wykorzystano dane zebrane w ramach badania przeprowadzonego w formie

ankiety. Autorka wykazała, iż czynniki demograficzne jak i psychograficzne (postawy, opinie) mają

znaczenie dla decyzji o zakupie produktów proekologicznych. Habilitantka stwierdza, iż stanowiło to

dla niej inspirację do rozwinięcia i usystematyzowania zagadnienia uwarunkowań behawioralnych

i/lub instytucjonalnych funkcji uźyteczności interesariuszy w recenzowanej monografii.

lnny nurt badawczy także związany z CSR dotyczył wykorzystania analiz statystycznych i meta-

teoretycznych do analizy związku pomiędzy CSR a wartością dla właścicieli. Do efektów tych badań

rnożna zaliczyć 3 publikacje z laL 2074-2018. Wśród osiągnięć tych opracowań warto podkreślić

przygotowanie procedury pogłębionej ręcznej analizy treści z uwzględnieniem kontekstów

podawanych informacji. Metoda analizy treści została wykorzystana w monografii. lnna publikacja

zawiera. ihteresujące wyniki badań porównawczych efektywności finansowej 88 polskich

przedsiębiorstw uznawanych za społecznie odpowiedzialne i 32 uznawanych.za łamiące zasady

od powiedzia lności społecznej.

Kolejnym aspektem CSR, który pojawił się w badaniach habilitantki był Rarzędzia, które mogą

wspierać procesy decyzyjne w obszarze integrowania celów związanych z CSR oraz celów

finansowych. W tym nurcie powstało 5 publikacji zlat2Ot4 -2OL8, Na wyróżnienie zasługuje artykuł:

Doś A., (2017|, Multi-criteria decision methods for CSR management-literature review. Managerial

Economics, 18(1) zawierający adaptację metod decyzji wielokryterialnych dla wsparcia decyzji

m'enedżerskich w sytuacji, gdy dla zapewnienia legitymizacji konieczne jest godzenie często

sprzecznych interbsów różnych grup interesariuszy. Dwie prace dotyczą diagnozy najlepszych praktyk

z obszaru ładu korporacyjnego wspierających wdrażanie zasad rozwoju zrównoważonego w

przedsięwzięciach realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach
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opracowań przewija się wątek możliwości i narządzi pozwalających na równoważenie interesów

finansowych z celami etycznymi, środowiskowymi i społecznymi różnych grup interesariuszy.

W 2 publikacjach z lat 2017-2018 podnoszony jest z kolei problem motywów zachęcających

przedsiębiorstwa do zaangażowania w CSR. Uwzględniono badania dotyczące znaczenia struktury

właścicielskiej dla włączania CSR w strategię przedsiębiorstwa. Prace zawierają pomiar CSR w oparciu

o metody rankingowe i analizy statystyczne z wykorzystaniem metod nieparametrycznych.

Habilitantka przy okazji, jak stwierdza zdiagnozowałam słabości metody pomiaru CSR z

wykorzystaniem rankingów opracowywanych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce

co skłoniło ją do rozwinięcia metody pomiaru CSR z wykorzystaniem analizy treści. Kwestia

instytucjonalnych uwarunkowań odpowiedzialności za negatywne efekty zewnętrzne została

dodatkowo podjęta w jednej pracy z roku 2018 pracy.

Badania obszaru CSR objęły także prace związane z potrzebami wdrożenia szczególnych regulacji

publicznych. Dwie prace z roku 2019 dotyczą pożądanych zalożeń polityki państwa w zakresie

promocjiCSR,

Reasumując w dorobku naukowym habilitantki można zauważyć pogłębianie badań w związanych z

głównym osiągnieciem naukowym, które stanowi recenzowana monografia. Z tej perspektywy

wysoka jakość monografii ijej wkład w rozwój dyscypliny naukowej wynika z dużej konsekwencji w

prowadzeniu badań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, a sama monografia może być

postrzegana jako ukoronowanie tych wieloletnich wysiłków.

Udział w projektach badawczych

Po doktoracie habilitantka uczestniczyła w dwóch projektach badawczych finansowanych przez NCN,

sześciu (wieloetapowych) projektach w ramach potencjału badawczego oraŻ'iealizowałam projekty

naukowe indywidualne ,,Młodzi naukowcy". Można potwierdzić, iż udział w tych projektach

zaowocow€ł licznymi publikacjami oraz prezentacjami na konferencjach naukowych krajowych i

zagranicznych. Wśród konferencji, w których uczestniczyła cyklicznie można wymienić: Konferencje

Katedr Finansów, cyklicznej konferencji ,,Zarzqdzanie finansąmi firm, Teoria i proktyka", cykliczne

konferencje ,,Finonse i rachunkowość na rzez zrównowożonego rozwojtJ".



7L

Aktywność naukowa realizowana na uczelniach zagranicznych

Aktywność naukowa habilitantki realizowana na uczelniach zagranicznych przejawiała się w

następujących fo rmach :

- Miesięczny stażem naukowy zrealizowanym w 201_8 roku w,,Marco Biagi" Dipartimento di

Economia, Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Włochy) pod kierownictwem

profesora Andrea Landi;

- tygodniowy staż naukowy zrealizowanym w 2016 roku w Catholic University of the Sacred

Heart w Mediolanie (Włochy) pod kierownictwem profesora Roberto Moro Visconti,

- cykliczna współpracą z lnholland University of Applied Sciences (Holandia), CEU

Universidad Sao Paulo (Hiszpania), University College Ghent (Belgia), University of Finance

and Administartion (Czechy) oraz London South Bank University (WielkaBrytania),

- uczestnictwo w międzynarodowej sieci badawczej European Risk Research Network,

- organizacja międzynarodowych konferencji i seminariów badawczych,

- udziałem w konferencjach organizowa nych przez zagraniczne uniwersytety

Na szczególne podkreślenie zasługują efekty Stażu naukowego w Universita degli Studi di Modena e

Reggio Emilia (Włochy) odbytemu dzięki uzyskaniu w trybie konkursowym stypendium ACR| Young

lnvestigators Training Program fundowanego przez Associazione di Fondazioni e di Casse di

Risparmio. Rezultatem stażu jest artykuł, który uzyskał dwie pozytywne recenzje w procesie

wydawniczym czasopisma z listy A: Business Ethics: European Review (lF 2,g5,70 pkt MNiSW) Pt.

"Driverś of CSR anchoring in transition economies: evidence from Poland". Znamiennym efektem

owocnej współpracy zagranicznej było zaproszenie habilitantki w 201_9r. do zrecenzowania rozprawy

doktorskiej Fani Chiary de Bernardi. Tytuł rozprawy to: "Unpacking sustainable entrepreneurship:

deepening the role of passion, bricolage and authenticity". Rozprawa uzyskata pozytywną recenzję i

po publicznej obronie Pani Chiara de Bernardi uzyskała stopień doktora.

Można jednoznacznie potwierdzić, iż habilitantka dobrze spełnia wymóg wykazania się istotną

aktywnością naukową w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej, W szczególnoŚci

zagranlczneJ.
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5. Wnioski

Po gruntownym zapoznaniu się z dziełem naukowym w postaci monografii pt.z Czynniki społecznej

odpowiedzialności biznesu - ujęcie systemowe oraz pozostałym dorobkiem naukowym stwierdzam,

iż Pani Anna Doś spełnia kryteria określone w art. 219 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce i wnioskuję o nadanie jej stopnia doktora habilitowanego.
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