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RECENZJA

rozpruvry doktorskiej Pani mgr Magdalena Bali5 pt. ,,System informacji finansowej
w zarz4dzaniu malym przedsigbiorstwem .Projektowanie , implementacja - ocena" napisana

pod kierunkiem naukowym Pani prof. dr hab. Gabrieli Lukasik.

l.Przedmiot i podstawa opracowania recenz,.ji

Przedstawiona rozprawa doktorska dotyczy problematyki zarzydzania informacj 4

w przedsigbiorstwie .w szczeg6lrroSci waZnego jego obszaru jakim s4 systemy informacji

finansowej bgdqce bardzo waznym komponentem proces6w decyzyjnych. Tematyk4 badan

bylo projektowanie , inrplernentacja i ocena systemu informacji finansowej w zarz4dzaniu

maiymi przedsigbiorstwami , kt6ra jest istotna dla teorii i praktykr znz4dzaria takimi

organizacjami. Tredi pracy jest wiEc SciSle zwi4zana i mieSci w dyscyplinie nauki

o zatz4dzu'tiu(obecnie nauki o zarz4dzaniu i jakoSci).

Rozprawg wszczgto w opalciu Ustawq z dnia 14.03.2003 o stopniach naukowych

i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595) st4d

przedmiotem oceny pracy z.godnie z art. 13 ust.l. Ustawy jest to czy stanowi ona oryginalne

rozwi4zanie problemu naukowego, czy wykazuje og6ln4 wiedzg leoretycznq kandydatki

w danej dyscyplinie, a takze czy potwierdza urniejgtnoSi samodzielnego prowadzenia pracy

naukorvej przez jej Autorkg.

Formalnie recenzjg rozprawy doktorskiej opracowano na podstawie pisma

z dn.L1.03.2020 roku JM Rektora G6rnorll4skiej WyZszej Szkoty Handlowej Pana Profesora

Krzysztofa Szaflarskiego oraz stosownej Umowy nt 2/2020 z dn. 16.06.2020 roku.

W przedstawionej recenz-ji ocenilem nastgpr.tj4ce aspekty i elementy pracy :

o Znaczenie problematyki badari oraz uzasadnienie wyboru tematyki pracy.

. Koncepcjg , cek i hipotezy pl.acy onz. problem naukowy i oryginalnoSi jego

roz.wi4zania.

Lr' 4.
."\)



. Metodykg badawcz4 pracy.

o Uklad i strukturg rozprawy. merytoryczng oceng jej tre5ci.

Przedstawiiem takze uwagi ogtllne i dyskusyjne wynikaj4ce z tresci rozprawy, ocenilem

wiedzg teoretyczn4 i samodzielno$d pror'vadzenia badan przez doktorantkE onz wyraziLem

konkluzjg koncowq recenzji .

2.Znaczenie problemafyki badaft oraz uzasadnienie wyboru tematyki pracy

Nasilaj4ca sig konkurencja, postgpujqca globalizacja ,dynamiczne a czgsto turbulentnie

zmiany otoczenia, a takze wymagania zr6wnowazonego rozwoju stwarzail coraz to nowe

wyzwania dla prowadzenia biznesu. Jednym z nich jest potrzeba niemal ci4glego

doskonalenia proces6w decyzyjnych decydr-rj4cych o skutecznosci system6w zarz4dzania

organizacl4 mai4cych istotne znaczenie dla potencjalu ich konkurencyjnos ci oraz

efektywnosci dzialafi organizacj i. wsp6lczesne procesy decyzyjne opieraj4 sig na coraz

bafiziej zloAonych systemach informacyjnych wykozystr-rj4cych technologie informatyczne

i telekomunikacyjne(lcr).waznym ich elementem .iest system informacj i finansowej , kt6ry

w swojej istocie ma ulatwiarl optymalizac.jg decyzji w zarz4dzaniu finansami przedsigbiorstwa

decyduj4cym o efektywnoSci operacyjnej i strategicznej, wigc warunkuj4cej jego

funkcjonowanie i rozw6j. Badanie wykorzystania i wplywu system6w informacji finansowej

na procesy podejmowania decyzji, ich zale2noici z, calym systemem informacyjnym jak

i ocena efekt6w ich wdraZania jest inter.esuj4cym problemem teoretycznym (badawczym)

i utylitarnym. W szczeg6lnoSci badania takie maj4 du2e znaczenie w sektorze MSp

w kt6rych istotne jest dostosowanie system6w informacyjnych do specyfiki tych

przedsigbiorstw oraz gdzie pojawiaj4 sig bariery finansowe i kompetencyjne ich aplikacji .

w ostatnich latach powstaly prace poiwigcone systemom informacyjnym malych i jrednich

przedsigbiorstw ,brak jednak jest w pi5miennictwie prac w spos6b tak dojrzaly ujmuj4cych

system infolmacji finansowej w aspekcie zarz4dzania tymi organizacjami i prezentuj4cych

wyniki pogigbionych badari w tym obszarze. Prezentowara praca wypelnia zatem lukg

teoretyczno-metodyczn4 i empiryczn4 w tym obszarze zarz4dzania. W warstwie

przedmiotowej i podmiotowej opiniowanej dysertacji doktorskiej podjgto bardzo waZn4 i

aktualn4 tematykg badawcz4. zar6wno w aspekcie teoretycznym jak i praktyki zarzEdzania.

Stwierdzam, Ze tylul rozpra\.\, y oraz, pod.igta tematyka badawcza jest aktualna, oryginalna

i naukowo interesuj4ca , wazna dla zarzEdzania organizacj4 lv szczeg6lnorici analizowama

i aplikacji system6w inibrmacji wykorzystyrvanych w procesach decyzyjnych w malych
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i Srednich przedsigbiorstwach. Jej wyb6r i przedstawienie w rozprawie doktorskiej uznajg

wiEc za merytorycznie uzasadnione.

3.Koncepcja o ccle, hipotezy pracy. Problem naukowy i oryginalnoSd jego rozwi4zania

Doktorantka w spos6b jednoznaczny \ z.rozurnialy okeslila tytul rozprawy ujmui4c w nim

podstawg problemu badawczego. Koncepcja pracy opiera sig na zwig2le okeSlonym

obszarze tematycznym i badawczym, stbrmulowanych: problemie naukowym , celach oraz

hipotezach i py'taniach badawczych .Koncepcja pracy jest przejrzysta ,charakteryzuje sig

wysokim poziomem mer)'torycznym i.lest ciekawie skomponowana. przedmiotem badan iest

system informacyjny zarz4dzania a problem badawczy sformulowano nastgpuj4co:

czy, wobec obecnego poziomn jakosci uzylkowej system6w informacj i finansowej

malych przedsigbiorstw, istnieje koniecznosi modyfikacji ich sposobu funkcjonowania, tak,

aby uno2liwii prawidlowy przebieg proces6w decyzyjnych? Jaki zakres powinna miei
ewentualna modyfikacja i w jaki spos6b moZe usprawnii dzialanie malego podmiotu?

Wobec tak sformulowanego problemu naukowego postawiono nastgpuj4ce pytania

badawcze :

o Pl - Jaka jest struktura i spos6b funkcjonowania system6w informacji finansowej obecnie

uzytkowanych w malych przedsigbiorstwach?

' P2 - Jaki poziom jakosci u2ytkowej posiadai4 systemy informacji finansowej aktualnie

wykorzystywane w malych podmiotaoh oraz.iakie s4 mocre i slabe strony ich dziatania?

. P3 - Czy moZna powi4zac jakodi uZylkow? system6w informacji finansowej malego

przedsigbiorstwa z jego rczmiarem oraz stopniem prawicllowosci przebiegu proces6w

decyzyjnych w takim podmiocie? .
P4 - Jaki przebieg ma proces projektowa'ia i implementacji kompleksowego systemu

informacji finansowej w maiym przedsigbiorstwie?

' P5 - w jaki spos6b wdroZenie komplel<sowego systemu informacji finansowej usprawnia

dzialanie malego przedsigbiorstwa?

uwazam 2e problem naukowy roT.prawy.iest jasno okreSlony i interesui4cy badawczo

a postawione pytania stanowi4 iego rozwinigcie i uszczeg6lowienie. w jego kontekscie

i pytan badawczych, a rakze uwzglgdniai4c stan wiedzy o systemach informacji finansowej

malych przedsigbiolstr.r,, Aulorka postau i la dwie [ri potezy badaw cze :

iLi 
-



1. Obecny poziom jakodci uZytkowej system6w informacji finansowej utrudnia

podejmowanie decyzji w lnalych podmiotaoh zatrudniaj4cych co najmniej 5

pracownik6w.

2. Dla prawidlowego przebiegu proces6w podejmowania decyzji, konieczna jest

modyfikacja sposobu funkcjonowania system6w informacji finansowej w malych

podmiotach zatrudniaj4cych co najmniej 5 pracownik6w.

Wymagaj4ce weryfikacji hipotezy badawcze sE transparentne , dotycz4 gl6wnie warstwy

pragmatycznej prowadzonych badan. Ich potwierdzenie(pozltywna weryfikacja) warunkuje

istotnoii i znaczenie problemu naukowego pracy. Hipotezy stanowi? uszczeg6lowienie

problemu badawczego w zakresie charakteru i zaleznodci badanych fakt6w, zjawisk oraz

kategorii poznawczych w tym przypadku jest to ocena poziomu jakoSci uZl.tkowej systemu

informacji finansowej w aspekcie jego wplywu na proces podejmowania decyzji

w przedsigbiorstwach.

Wa2nym elementem problernatyki badaivczej i zarazem podstawq planu badari s4 cele

pracy. Celem gl6wnym rozprawy jest opracowanie koncepcji kornpleksowego systemu

informacji finansowej dla malego przedsigbiorstwa jako narzgdzia pozwalajqcego usprawni6

procesy zarz4dzania" Z kolei cele szczeg6lowe sformulowano nastgpujEco:

o c l.Rozpoznanie barier w fur.rkcjonowaniu i rozwoju malych przedsigbiorstw w polsce (cel

teoriopoznawczy)

o C2. Analiza funkcjonowania i ocena jakoSci uZytkowej system6w informacji finansowej

malych przedsigbiorstw w powi4zaniu z tch procesami decyzyjnymi (cel aplikacyjny)

o C3. Wdro2enie kompleksowej koncepcji systemu informacji finansowej w wybranych

malych przedsigbiorstwach oraz empiryczna ocena efekt6w i v/plywu implementacji na

przebieg proces6w zarzqdzania w tych podmiotach (oel aplikacyjny).

Sformulowzme cele (cel gl6wny .iak i cele cz4stkowe )ze wzglgdu na ich tredi s4

nozumiale ,ambitne naukowo i poprawne merltorycznie. Stanowi4 wa2ny, podstawowy

element opiniowanej pracy kierunkuj4c plan badan i opracowanie jej metodyki badawczej.

Cele szczeg6lowe zakwalifikowano w wymiarach teoriopoznawczym(C I ) i aplikacyj nym(C2

i C3), nie sformu.lowano celu metodycznego , kt6rym z pewnoSci4 jest opracowany

i zastosowany model badawczy.Nale2y str,vierdzi6 , 2e cele szczeg6lowe rozwijaj4

i dopelniajq cel gl6wny oraz umozliwiaj4 .jego realizacjg. Warlo zauwu|y(,, Ze cel drugi

(C2)oraz cel trzeci (C3) SciSle koresponduj4 i przyczyniaj4 sig do weryfikacji hipotez

badawczvch.



Koncepcjg rozprary uwazarrl r-a rnerytorycznie d,ojrzdt4 i interesuj4c4. Takq opinig

uzasadniam :

- ciekawym ujgciem problematyki badawc ze.i zarz4dzania informacj 4 w malych

przedsigbiorstwach w czgSci dotycz4cej system6w informacj i finansowej

stanowi4cych istotny elerrent procesu podejmowania decyzji w tych organizacjach.

Dokonano (z \4Tkorzystaniem oryginalnej autorskiej procedury badawczej)

poglgbionych analiz obejmuj4cych systemy informacji finansowych stosoware

w malych przedsigbiorstwach, kt6re Lo umoZliwily diagnozg i oceng struktury oraz

jakodci uZytkowej tych system6w. Opracowano autorskq koncepcjg projektowania

struktury kompleksowego systenu informacji finansowej. Zaprojektowane

rozwi4zania wdrozono w wybranych malych przedsigbiorstwach. Dokonano takze

oceny funkcjonowania aplikowanych system6w informacji finansowej ;

- wyborem jako obiektu badari maiych przedsigbiorstw .podmiot6w istotnych dla rynku

pracy i rozwoju innorvacyjnoSci oraz przedsigbiorczolici w naszym kraju. Aplikacja

w tych organizacjaclt homplelisowych system6w informacji finansowej moZe

przyczyni(, sig do poprawy ich konkr-rrencyino6ci i ef'ektywno3ci a w rezultacie

wzrostu ich wartodcil

- interesuj4cymi badawczo ,transparentnymi, merytorycznie poprawnymi tresciamr

sfbrmulowanych cel6w. hipotez i pytai badawc zych pracy stanowiqcych podstawg

postgpowania badawozego ;

- celnie wybranym i zidentyfikowanym problemem naukowym pracy dotycz4cym

potrzeby modyfikacji system6w informacji finansowej usprawniajqcych procesy

podejmowania decyzji .Podjgto sig takie okreilenia zakresu takiej modyfikacji i jej

oceny dla poprawy dzialalnodci malego przedsigbiorstwa. Opracowanie modelu badaf

opafiego na poprawnie dobranych metodach i technikach oraz jego aplikacja

umo2liwilo skuteczne rozwiqzanie problernu naukowego, w czym dopatrujg sig

oryginalnoSci rozprawy ;

- wybranym przedmioiem i obiektami badan to jest zarz4dzutiem informacj4

( w szczeg6lno3ci usprawnieniern procesu decyzyjnego) w maiych

przedsigbiorstwach, co ma istotne znaczenie dlateorii i praktyki zarzqdzania;

- podzialem i ukiadem treSci rozprawy pozwalaj4cym na ransparentn 4 prezentacje

melytorycznych treSci i procesu badawczego.

4.Metodyka badawcza pracy



Przedmiot badah , rozwiqzanie postawionego problemu naukowego i odpowiedzi na

zwi4zane z nim pytania badawcze .osi4gnipcie cel6w opiniowanej rozprawy, a takhe

weryfikacja hipotez badawczych wymagalo zastosowania odpowiednich metod

i technik badawczych a lakhe wykorzystania wielu 2r6del danych oraz informacji.

W opiniowanej pracy zastosowano i wykorzystano nastgpuj4ce metody i techniki badari:

. analiz? i k;rytycznq ocenE literatury przedmiotu opartej na wykorzystaniu

kajowych i zagtanicznyah 2r6del wt6mych takich jak :publikacje naukowe

i specjalistyczne (212) ,raporty, 2r6d1a intemetowe oraz akty prawne. W pracy

wykorzystano l4czfie 243 takich 2r6del .Poglgbione studia literaturowe

dotyczyly gl6wnie system6r.r' informacji(szczeg6lnie system6w informacji

finansowej) proces6w podejmowania decyzji oraz sektora malych i Srednich

przedsigbiorstw;

. analizQ dokumentacji i oprogramowania komputerowego. Analizowano

krajowe i zagraniczne dokun.renty prawne, raporty statystyczne publikowane

przez agencje rzqdowe i pozarz4dowe . Bank Swiatowy oraz organizacje IJE.

Zaprezenlowano oraz wykorzystano dane i informacje publikowane przez

GUS i EUROSTAT' Badano wewngtrzne dokumenty oraz systemy

infbrmatyczne podmiot<iw (obiekt6w) badari , kt6rymi byly wybrane male

przedsigbiorstwa. I)okonano analizy funkcjonalnej platform oprogramowania

standardowego dla malych przedsigbiorstw dostgpnych na kraj owym rynku;

. obserwaciQ zewnglrzn4 i vczeslnicz4c4 skoncentrowan4 na zarz4dzanit

informacj4 i kapitalern ludzkim w badanych obiektach ;

. technik9 analizowania przeplywu i przetwarzutia informacj i (workflow).

Umozliwila ona identyfikacje przeplywu i przetwavania informacji pomigdzy

poszczeg6lnymi modularni systcmu informacyjnego w przedsigbiorstwie

atakze analizQ por6wnawcz4jego funkcjonowania przed i po wdroZeniu zmian

w tym systemie;

. analizg komparatywn4 zastosowan4 do por6wnywania badanych organizacj i

i dynamiki zmian w zakresie z.arz4dzania informacj 4; ;

o sondaz diagnostyczny z rvl,korzystaniem takich technik badan jak wywiad

skategoryzowany i ankieta badawcza przeprowadzona w 192 matych

przedsietriorstwach l
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. wielokrotne studium przypadku zastosowane do analizowania wdroZenia

projektowanego systemu informacji w przedsigbiorstwie produkcyjnym,

nslugowym i handlowym ;

. metody statystyczne lv tym ocena losowo6ci i charakterystyka struktury pr6by

badafi ankietowych.

Dob6r danych oraz infbrmacji , ich wykorzystanie jak i zastosowane metody badawcze

uwazam za wla3ciwe. Umozliwily one realizacjg cel6w pracy,weryfikacjg jej hipotez

badawczych i co najwazniejsze roz.wiEz.anie problemu naukowego przedstawionego w praoy.

Podsumowui4c, pozytyw'ie oce'iam metody i techniki badawcze,kt6re opracowano

i wykorzystano w opiniowanej dysertac.ii. Na podkreslenie zasluguje tria'gulacyjne podejscie

metodyczne do problematyki badawczej pracy.

S.Uklad i struktura rozprawy, merytoryczna ocena jej treSci

Uklad i struktura rozprawy zostaly podporzqdkowane najwazniejszym jej merytoryczrrym

komponentom , kt6rymi s4:

- weryfikacja hipotez badawczych.

- realizacja cel6w pracy,

- problem naukowy,

- przedmiot i obiekty(podmioty) badari.

Przedmiot i obszar badari jest wlasciwy dotyczy zarz4dzirnia informaci4 , koresponduje

z celami pracy, postawionyrni hipotezami badawczymi i problemem naukowym. praca ma

charakter teoretyczno-empiryczny, Iiczy 278 stron (z tego na tresi gtr6wn4 pnypada 273

strony). Mozna w niej wyr6zni6 cztery rozdzialy kt6re wynikai4 z przedmiotowego podzialu

tre5ci i planu badan rozprawy. Prar:a obejmuje, ponadto ,,Wstgp,,, ,,Zakohczenie', ,

,,Bibliografi9", ,,Streszczenie"' , ,,Abstract", ,,Spis tabel w tekjcie ',, ,,Spis rysunk6w w

tekScie", ,,Spis skr6t6w w tekdcie " oraz 2 zal4cznlki. praca pod wzglgdem formalnym

stanowi kompletne , zwarte i komur.rikalywne opracowanie naukowe.

czgsd wprowadzai4cq rozprawy stanowi ,,wstgp" w kt6rym przestawiono najistotniejsze

kategorie naukowe stanowi4ce o istocie i tlesci pracy a takze elementy procedury badawczel.

Przekonui4co uzasadniono wyb6r tematyki pracy, opisano procedurg badawcz4 oraz

zastosowane metody badarvcze. OkreSlono problem naukowy i pytania badawcz.e ,

postawiono hipotezy, a nastgpnie stbrmulowano cel gl6wny i cele szczeg6lowe. Dokonano

charakterystyki pr6by badawcze.j i opisano strr-rkturg l'ozprawy. Transparentne i konkretnie
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napisany .Wstgp" ukierunkowuje szczeg6lowy uklad(strukturg) pracy i rozumienie

merytorycznych jej treSci.

W rozdziale I (,,Rola systemu inlbr.macyjnego w zarzqdzanlt wsp6lczesnym

przedsigbiorstwem") skoncentrowano siE na aspektach teoretycznych dotycz4cych procesu

decyzyjnego i zarz4dzania informacj4 w szczeg6lno3ci systemami informacyjnymi.

Scharakteryzowano modele procesu decyzyjnego, klasyfikacjg rodzaj6w decyzji, czynniki

ulatwiaj4ce i utrudniaj4ce proces deoyzyjny oraz bariery psychologiczne w podejmowaniu

decyzji. zdefiniowano poigcii danych, inlbrmacji i wiedzy oraz systemu informacyjnego

i infomatycznego, syslemu zintegrowanego i kompleksowe go otaz dokonano ich

wzajemnego r62nicowania. Interesuj4co ptzedstawiono problematykg jakosci informacji

identyfikui4c po24dane jej cechy orua r6hne kry'teria oceny jakosci (w tym wg standard6w

ISo 9126 i ISo 25010 i wykorzysrrii4ce n.rodele do.irzalosci proces6w informacyjnych

w przedsigbiorstwie). Zawarte w rozdziale pierwszym tresci systematyzui4 stosowane

w pracy pojgcia oraz dobrze ujmui4 istotg i charakter system6w informacyjnych w kontekdcie

podejmowania decyzji ,swiadcz4 o du2ej wiedzy teoretycznej Autorki z zakresu dyscypliny

nauki o zarz4dzaniu (obecnie nauki o zan4dzaniu i jakoSci)..

Rozdzial II (,,Male przedsigbiorstwo jalio podmiot w procesie zarz4dzania,') poSwigcono

malym przedsigbiorstwom, ich charakterystyce oraz znaczeniu dla gospodarki.

Przedstawiono specyfikg funkc.ionowania i zarz4dzania tymi podmiotami a tak2e

uwarunkowania ich rozwoj u co umozliwilo realizacjg jednego z cel6w szczeg6lowych(c 1).

Dokonana charakterystyka MSP czyli obiekt6w badan dyserlacji ma znaczenie dla eksploracji

teoretycznej i praktycznej problematyki system6w informacji dla tych podmiot6w.

Z kolei w rozdziale Ill (,,Systemy informacji finansowej malych

przedsigbiorstw")skoncentrowano sie na badaniach system6w informacji fina:rsowej

wykorzystywanych obecnie w malych plzedsigbiorstwach. scharakteryzowano strukturg

i spos6b funkcjonowania tych system6w opieraj4c si9 na badaniach wlasnych i Lr6dlach

wt6rnych. Zidentyfikowano potrzeby i zasoby infonnacyjne niezbgdne do ich zaspakajania

a takZe analizowano kapital ludzki gl6*,nie rv aspekcie jego kompetencji wykorzystuj4c do

badaf 2r6dta literaturowe. w dalszej czg3oi tego rozdzialu przedstawiono waZny element

operacyjny systemu informacji linansowej. jakim jest oprogramowanie lCT. Wykorzystuj4c

badania wlasne doktorantka bardzo interesujEco przedstawila pomiar i oceng poziomu jakosci

uZytkowej systera6w informacji finansowej altiuahie wykorzystywany ch ptzez male

przedsigbiorstwa. Przeprowadzone badania pozwoli.ly na weryfikacjg dw6ch hipotez (H1

1



i H2) , udzielenia odpowiedzi na Irzy pytat"ia badawcze(P1, P2. p3) oraz z.realizowai ieden

cel6w szczeg6lowych pracy (C2).

ashtni rozdzia] (,,1(ompleksowy system informacji iinansowej w zarz4dzanlt malym

przedsigbiorstwem") zawiera bardzo istotn4 dla problematyki rozprawy procedurg

projektowania i wdroZenia w wybranych malych przedsigbiorstwach koncepcji systemu

informacji finansowej. zaprezenrowano strukturg kompleksowego systemu informacji

finansowej dla poszczeg6lnych badanych przedsigbiorstw. Dokonano poglgbionej analizy

procesu wdrozenia system6w inibrmac.ji finansowej oraz oceniono ich efektywnosi

i sprawnoS6. wyniki badari pozwolily udzielii odpowi edzi na pyiania badawcze p4 ip5 oraz

osi4gn4i szczeg6lowy cel badawczy( c3). opracowana i zastosowana autorska procedura

projektowania i wdrozenia w przedsigbiorstwach systemu infbrmacji finansowej a tak2e

interpretacja i dyskusja wynik6w potwierdzaj4 umiejgtnosci prowadzenia samodzielnych

badaf naukowych przez doktorantkg.

W,,Zakofuczeniu" dokonano synletycznego podsumowania i usystematyzowarua

rezultat6w przeprowadzonych badari. Udzielono wyczerpuj4cych odpowiedzi na pltania

badawcze, oceniono stopieri realizacji przy.iglych cel6w i weryfikacji hipotez bad,awczych.

oraz wskazano kierunki dalszej eksploracji system6w informacji finansowej w malych

przedsigbiorstwach.

6.Uwagi szczegrilowe i dyskusyjne

1. OryginalnoSci pracy dopatrujg sig w podigciu badan nad waznym dla za:rz4dzania

problemem jakim jest zarzqdzanie inlb'naciq w szczeg6lnosci usprawnienie procesu

decyzyjnego w przedsigbiorstwie. Wla3ciwie podjgte decyzje w aspekcie sl.tuacji

przedsigbiorstwa i otoczenia wyrnagal4ce kompleksowych system6w informacyjnych

decyduj4 o skutecznojci zarz4dzania, eI'ektywnosci i konkurencyjnosci przedsigbiorstwa

a takZe jego rozwoju i wzrostu waflosci. Brak jest w polskim pismiennictwie i pracach

naukowych szczeg6lowych badari poswigconych projektowaniu, wdro2eniu i ocenie

efektywnosoi system6w informacji fir.ransowych w malych przedsigbiorstwach, praca

wypelnia zatem 1uk9 w tej czg3ci badan nauk o zarz4dzan\u.

2. Przeprowadzone studia teoretyczne a przede wszystkim poglgbione badania empiryczne

z zastosowaniem autorskiej proceduty projektowania, wdrozenia i oceny w malych

przedsigbiorstwach systemu informacji linansowej stanowi4cego podstawg rozwi4zania

problemu naukowego . kt6rym byla taka.jego modyfikacja aby umoZliwii prawidlowy

przebieg procesu decyzyjnego.



4.

3. Sformulowano merytolycznie poprawne i intelesuj4ce poznawezo pltania i hipotezy

badawcze oraz cele opiniowanej d1'serlacji. Poczynione badania daly moZliwoS6

odpowiedzi na postawione py.tania badawcze a tak?e weryfikacjg hipotez badawczych i

realizacjg cel6w pracy.

Do przeprowadzenia badiur empirycznych wybrano triangulacyjne podejScie metodyczne

a wiec zastosowano wiele metod badawczych .Byla to metody: sondazu diagnostycznego

z zastosowaniem wywiad6w i ankiet badawc zych oraz ich analiz4 statystyczn4 , badanie

dokument6w i obserwacja uczestnicz4ca. Wysoko oceniam przedstawione studia

przypadk6w w kt6rych aplikowano opracowan4 procedurg projektowania , wdraZania

i oceny system6w infbrunacji finansowej. Triangulacja metodyczna pozwolila na

uzy{kanie wartoSciowych rezultat6w pracy i sfor.mulowanie interesuj4cych wniosk6w .

5. U2t4"e terminy, pojgcia definiowane s4 popr.awnie. Z,amieszczone tablice, rysunki,

sclrematy zwigkszaj4 pogl4dowoSi przedstawionych irywod6w, opisy s4 zwigzle.

Stwierdzam, 2e spos6b wylo2enia, przedstawienia materialu naukowego

w recenzowanej dyserlacji jest metodycznie wla3ciwy i poprawny. Tr.eS6 wyloZona

w rozprawie, analizowanie i ooenianie badanych zjawisk , przedstawione koncepcje

projektowe czyni4 j4 bardzo interesuj4c4.

6. Pracg moglo wzbogacii przedstawienie i odniesienie sig do do3wiadczeh zagranicznych

w zakresie stosowania system6w informac.ii hnansowej w malych przedsigbiorstwach.

Analiza por6wnawcza i benchmarking z malymi przedsigbiorstwami takich kraj6w jak

np. Austria czy Holandia mogla dai cenne wskaz6wki naszym przedsigbiorcom.

7. W rozdziale III, w szczeg6hio3ci w jego czgsciach poSwigconych potrzebom i zasobom

informacyjnym analiz,ie kapitalu ludzkiego korzystano gl6wnie ze 2r6del

wt6mych(litelaturowych).S4dzg ,2e rozszetzaj4c sondaZ diagnostyczny moina bylo

w wigkszym stopniu oprze6 sig na badaniach wlasnych.

8. Literatura pracy obejmuje bardzo wiele pozyc.ji, jest obszema , zrobnicowana i aktualna

Wykorzystano lqcznie243 roZne 2r6d\a w tym 212 pozycji literatu.owych kajowych

i zagraniczny ch.

9. Wywody, stwierdzenia, roz.:waZania i analizy ujgte w recenzowanej pracy s4 na dobrym

poziomie naukowym. Przyjgla metoda opracowania dysertacji doktorskiej jest interesu.j4ca

i oryginalna.

T.Konkluzja
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Na podstawie plzedstawionej pozyry\ /nej opinii , stwierdzam ,ze rozptawa doktorska

Pani mgr Magdaleny BaliS pt. ,,System informacji firransowej w zarzqdzanlt malym

przedsigbiorstwem .Projektowanie - implementacja - ocena,, jest dowodem jej dobrej

znajomosci podiqtej problematyki badaivczei, duZe.i wiedzy teoretycznej z dyscypliny nauki

o zatz4dzaniu(obecnie naulii o zatzaldzaniu i .iakodci). Stanowi samodzielne i oryginalne

rozwi4zanie przez doktorantkg aktualnego oraz waznego problemu naukowego z zakresu

zanqdzania infolmaci4 dotycz4cego modyfikacii system6w informacji finansowej dla

prarvidlorvego przebiegu procesu decyzyjnego w matych przedsigbiorstwach. Miesci sig on

podobnie jak cala ploble'ratyka naukowa dysertacji w dyscyplinie nauki o zan4dzaniu

(obecnie nauki o zarz4dzaniu i jakosci ). Przedstawiona w pracy tematyka badawcza jest

interesuj4ca i bardzo aktualna. Zastosowany olyginalny(autorski)model badawczy w spos6b

pelny umoZliwil weryfikacjE liipotez pracy .realizacjg jej cel6w, odpowiedzi na pltania

badaltcze oraz rozwi4zanie problemu naukowego. Tytr-rl rozprawy odpowiada w pelni tresci

rozprawy. Uklad dysertac.ii, jej tre56 i kompozycja koresponduje z przeprowadzonymi

badaniami literaturowymi i er.npirycznyrni co dwiadczy duzych umiejgtnosciach badawczych

Autorki. Rozprawa zostala przygolowana znacznym nakladem pracy zwi4zanej z

samodzielnie i rzetelnie przeprowadzonyrni studiami teoretycznymi i badaniami

empirycznymi ukierunkowar.ryni na realizacjq cel6w pacy ,weryfikacjg hipotez badawczych

i rozvri1zanie problemu naukowego. Llwzgtgdniaj4c merltoryczne aspekty i sposoby

rozwi?zania problemu naukowego podjqtego w pracy, (kt6re szczeg6lowo przedstawilem w

recenzii) stwierdzam.ze recenzowana praca doktorska autorstwa pani mgr Magdaleny Balis

pt. ,,system informacji finansowej w zarz4dzaniu malym przedsigbiorstwem .projektowanie -
implementacja - ocena" napisana pod kienurkiem naukowym pani prof. dr hab. Gabrieli

tr ukasik w pelni odpowiada wymogom stawianym pracom doktorskim w myjl ustawy z dnia

14.03.2003 o stopniach naukowyoh i tyule naukowym oraz stopniach i tlule w zakresie

sztuki,w szczeg6lno3ci odpowiada war.unkom art- 13 ustl tej Ustawy.

W zwi4zku z powyzszynt wroszg do Rady Wydzialu Zan4dzutia G6rnoSl4skiej

WyZszej Szkoly Flandlowej w Katowicach o jej przyjgoie i dopuszczenie do publicznej

obrony.
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