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Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny BaliS pt.,,system informacji finansowej
w zarzqdzaniu matym przedsiqbiorstwem - projektowanie, implementacja,
ocena" przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Gabrieli tukasik,
GWSH im. W. Korfantego, Katowice 2O2O, s.277.

Ocena o96lna

Podjeta w dysertacji problematyka badawcza jest zasadna za16wno
z teoretycznego, jak i pragmatycznego punktu widzenia. Rozw6j zarzqdzania
matymi przedsiqbiorstwa mi, kt6rych udzial w tworzeniu PKB oraz nowych miejsc
pracy systematycznie wzrasta rodzi potrzebQ badad idoskonalenia system6w
informacji finansowej stanowiqcych infrastrukturq wspierajqcq racjonalno56
proces6w decyzyjnych. Uzasadnienie celowo6ci badari zostalo zbudowane na
krytycznej analizie literatury przedmiotu, a tak2e na doiwiadczeniu zawodowym
Doktorantki jako eksperta gwiadczqcego uslugi doradcze i rachunkowe dla matych
przedsiqblorstw.

Zidentyfikowane luki poznawcze pozwolity na postawienie nastqpujqcych
pytad badawczych:
P1

-

Jaka jest struktura i spos6b funkcjonowania system6w informacji finansowej

obecnie uzytkowanych w matych przedsiqbiorstwach?

-

Jaki poziom jakoSci u2ytkowej posiada.iq systemy informacji finansowej
aktualnie wykorzystywane w malych podmiotach oraz jakie sq mocne i sfabe
P2

strony ich dziala nia?

-

Czy mozna powiqzai jakosi u2ytkowq systemdw informacji finansowej
matego przedsiqbiorstwa z jego rozmiarem oraz stopniem prawidlowosci
przebiegu proces6w decyzyjnych w takim podmiocie?
P4 - Jaki przebieg ma proces projektowania iimplementacji kompleksowego
P3

systemu informacji finansowej w maiym przedsiqbiorstwie?
P5

-

W jaki spos6b wdro2enie kompleksowego systemu informacji finansowej

usprawnia dziatania malego przedsiqbio rstwa

?

Doktorantka w spos6b precyzyjny okre(llla cele rozprawy w postaci wiqzki

cel6w (s. 6). Celem gt6wnym rozprawy uczynifa opracowanie

koncepcji

kompleksowego sytemu informacji finansowej dla maiego przedsiqbiorstwa jako
narzqdzia pozwalajqcego usprawnii procesy zarzqdzania. Cele szczeg6towe z kolei

to:

Cl

rozpoznanie barier w funkcjonowaniu

i rozwoju

matych przedsiqbiorstw

w Polsce (cel teorio poznawczy)

C2

analiza funkcjonowania i ocena jakoSci u2ytkowej systemdw informacji
finansowej malych przedsiqbiorstw w powiazaniu z ich procesamidecyzyjnymi (cel
aplikacyjny)

C3
w

wdro2enie kompleksowej koncepcji systemu informacji finansowej
wybranych malych przedsiqbiorstwach oraz empiryczna ocena efekt6w

i wptywu implementacji na przebieg proces6w zarzqdzania w

tych podmiotach (cel

aplikacyjny).
Badania Autorki zostaiy podporzqdkowane weryfikacji przyjqtych hipotez

(s.6):

H1

Obecny poziom jako3ci system6w informacji finansowej utrudnia
podejmowanie decyzji w maiych podmiotach zatrudniajEcych co najmniej 5-ciu
pracownik6w,

H2

Dla prawidfowego przebiegu proces6w podejmowania decyzji, konieczna

jest modyfikacja sposob6w funkcjonowania system6w informacji
w matych podmiotach zatrudniajqcych co najmniej 5 pracownik6w.

finansowej

Hipotezy te mieszczq siq w pragmatyczno-empirycznym nurcie nauk o zarzqdzaniu

i

stanowiE naukowo uprawdopodobnione przypuszczenia sp6jne z tematem

rozprawy doktorskiej oraz z przyjqtymi celami badawczymi.

Zalowai nale2y,2e we wstqpie dysertacji Doktorantka nie sformulowala
je.j celu metodycznego adekwatnego do badania implementacji kompleksowych

system6w informacyjnych w procesy zarzqdcze malych przedsiqbiorstw oraz
oceny skutk6w tej implementacji. W rozprawie wypracowano bowiem zbi6r
narzqdzi badawczych, kt6re pozwolily na: poznanie i identyfikacje u2ytecznosci

system6w informacji finansowej malych przedsiqbiorstw

(s.

168-182),

opracowanie procedury strukturyzacji systemu informacji finansowej (s. 186-203)

oraz kwantyfikacji efekt6w wdro2enia kompleksowego systemu informacji
finansowej (s. 231-233). Wyeksponowanie celu metodycznego wydaje siq byi
zasadne z uwagi na ubogq bazq literatury, kt6ra kompleksowo traktuje system
informacjl finansowej w wymiarze koncepcyjnym inarzqdziowym. Dotychczasowe
badania empiryczne w obszarze system6w informacji finansowej malego
przedsiqbio rstwa sq bowiem do56 fragmentaryczne, powierzchniowe idoSi czqsto
pomijajq kwestie metodyczne. Wystarczyioby rozwinqd syntetycznE procedurq
badawczq przedstawionq na s.7 dysertacji i dokonai jej odpowiedniego
oprzyrzqdowa

n

ia.

w

postqpowaniu badawczym opartym na metodzie
diagnostycznej, badaniach ankietowych przeprowadzo nych na pr6bie 192 mikro
i maiych przedsiqbiorstw oraz analizie studi6w przypadk6w zrealizowala cele
pracy i zweryfikowala poprawnie sformulowane hipotezy badawcze. Rozprawa
oparta jest na prawidlowo dobranej literaturze przedmiotu z dyscypliny nauk
o zarzqdzaniu ijako5ci oraz ich subdyscyplin: zarzqdzania finansami, zarzqdzania
wiedzq i informacjq oraz przedsiqbiorczo(ci (og6lem 2f1, pozyqil. Dob6r i spos6b
wykorzystania ir6del informacji charakteryzuje siq selektywno(ciq i staranno6clq.
CatoSi rozprawy odznacza siq poprawno(ciE logiczno-forma lnq i redakcyjnojqzykowq. Jqzyk i styl pracy, jasne wyodrqbnienie cytat6w i odsylaczy,
poprzedzenie poszczeg6lnych rozdzial6w wstqpem oraz zwiericzenie ich

Doktorantka

rekapitulacjq czyniq z niej przystqpne ujqcie pisarskie. 096lnie tre(i pracy dowodzi
dobrej znajomoSci problemu, zar6wno w warstwie teoretycznej, jak i praktycznej.

Jest ona rzetelnym i sumiennym studium naukowym. Jej uk.lad strukturalny
imetodyka bada6 sq wyralnie podporzEdkowane celom i hipotezom badawczym.

Pozwolilo

to

Doktorantce zrealizowai

w

oelni zaolanowane

zamierzenia

badawcze.

Ocena szczeg6towa

Merytorycznej oceny tre6ci rozprawy dokonam w przekroju strukturalnym
reallzacji cel6w badawczych, tj. poprzez analizq kluczowych w mojej ocenie

warstw tych cel6w, czyli: teorio-poznawczej, metodycznej,
konceptualnej i

a

pl

empirycznej,

ikacyjnej.

Zasadnicze walory teorio-poznawcze dysertacji polegajq na analizie,
a nastQpnie ocenie dynamiki rozwoju sektora malych przedsiqbiorstw w polsce na
tle gospodarki swiatowej oraz kraj6w Unii Europejskiej. InteresujEca poznawczo

jest szczeg6lnie identyfikacja gf6wnych barier rozwoju malych przedsiqbiorstw
w Polsce (s. 112-116). Uwzglqdniajqc kontekst strukturalny tych barier
Doktorantka interpretuje je na tle pogarszajqcych siq wska2nik6w wolnoSci
gospodarczej Polski opracowywanych przez Doing Business Bank Swiatowy, The
Global Competetiveness Swiatowe Forum Gospodarcze oraz Index of Economy
Freedom Heritage Fundation (s. 116). Oceniajqc wartosi poznawczq pracy nale2y

odnie6i

siq do

eksploracji system6w informacyjnych

wsp6lczesnych

przedsiebiorstw dokonanej na architekturze proces6w decyzyjnych zarzqdzania
strategicznego, taktycznego i operacyjnego (s. 73). Doktorantka z duzym
wyczuciem formuluje wnioski o koniecznoici integracji system6w informacyjnych
i kryteria oceny ich jakoSci. Szczeg6lowa analiza kryteri6w oceny system6w

informacyjnych przeprowadzona przez pryzmat literatury przedmiotu oraz
standard6w oceny jakosci produktu informatycznego zgodnego z normami ISO
(s. 80-83) pozwolila Autorce na sformulowanie propozycji modelu oceny
dojrzalo6ci proces6w informatycznych w przedsiqbiorstwie (s. 85-86). Na
marginesie satysfa kcjo n ujqcej oceny wartoSci teorio-poznawczej dysertacji
oczekiwatabym od Doktorantki gtqbszego uzasadnienia przeslanek empirycznej
weryfikacji modelu oceny dojrzato(ci proces6w info rmatycznych, czyli podania
,,2a" i ,,przeciw", kt6re przesqdzity o weryfikacji modelu J. Hackosa, a odrzuceniu
tym samym w procesie empirycznej weryfikacji modelu Nolana (s. L82).

Warstwq metodycznq pracy wyznaczajq zalo2one cele badawcze,
sformutowanie pytad i hipotez badawczych odnoszqcych siq do struktury

system6w informacji finansowej i sposob6w ich funkcjonowania w malych
przedsiqbiorstwach oraz sposob6w projektowania i implementacji
kompleksowego systemu informacji finansowej usprawniajqcego dziatanie malego

przedsigbiorstwa.

Na bazie tych

za'lo2er{ wypracowano (cie2kq procesu

badawczego (s. 11), obudowanq odpowiednimi metodami i technikami
pozyskiwania informacji (s. 1"2). Przyjqta procedura badawcza cechuje siq
przejrzystoSciE, prawidlowym doborem metod badawczych z zakresu
pozyskiwania informacji, przetwarzania informacji i weryfikacji statystycznej.

PodkreSlii nale2y wykorzystanie przez Doktorantkq

2162nicowanego

instrumentarium badawczego. Poslu2ono siq w szczeg6lnoSci metodq bada6
ankietowych, metodami statystycznymi - test serii Stevena, wsp6tczynnik
Goodma na-Kruska la, studium przypadku, obserwacjq uczestniczqcE iwywiadami
swobodnymi. lstotnym walorem metodologicznym rozprawy jest rygor
i wiarygodnoSi postqpowania badawczego, wykorzystanie z162nicowanych
technik badawczych oraz klarowny opls wyjasnianej rzeczywistosci. Metodyczny
opis procedury badawczej ijej kolejnych komponent6w stanowi bowiem
podstawq do rzetelnej projekcji kompleksowego systemu informacji finansowej
malego przedsiqbiorstwa.

Warstwa empiryczna pracy obejmuje przede wszystkim badania
ankietowe przeprowadzone na losowej p16bie 192 malych przedsigbiorstw.
Operat losowania stanowila baza REGON oraz bazy klient6w (lqskich
imatopolskich firm Swiadczqcych uslugi z zakresu rachunkowo5ci idoradztwa
gospodarczego. Wielkoii p16by badawczej, jej losowy dob6r i reprezentatywno5i
potwierdza test Stevensa. Badania podporzqdkowano realizacji celu (C2) -,,analiza
funkcjonowania iocena jakoSci u2ytkowej system6w informacji finansowej mafych
przedsiqbiorstw w powiqzaniu z ich procesami decyzyjnymi". Autorka dokonala
analizy system6w informacyjnych w przekroju obszar6w funkcjonalnych, przekroju

rodzaju prowadzonej dziatalno6ci: produkcyjnej, handlowej, usfugowej oraz
przekroju rodzaju stosowanego oprogramowania. WartoSciowym wynikiem
prowadzonych badai jest ocena jako:ici uZytkowej system6w informacjl
finansowej w badanych podmiotach ls. f7a-I751. Autorka wykazala, 2e w miarq
wzrostu przed siq bio rstwa izwiqkszania zakresu zatrudnienia systemy informacji
finansowej tracq swojq jakoSi u2ytkowq, co prowadzi do powstawania blqd6w
decyzyjnych {s. 183) w zakresle m.in. zarzqdzania plynnoSciq finansowq i aktywami
obrotowymi, polityce sprzeda2y, procesie motywowania pracownik6w.

Przeprowadzone badania empiryczne pozwolity na pozytywnq weryfikacjq
hipotez: H1 H2
82,2% respondent6w zatrudniajqcych co najmniej s-ciu
pracownik6w wskazato na blqdy w procesach decyzyjnych wynikajace z obecnego

i

-

niskiego poziomu jakoSci u2ytkowej system6w informacyjnych, co implikuje
koniecznoii ich modyfikacji. Wypada podkreslii,2e konstatacje potwierdzone
w badaniach empirycznych sq interesujqce ioryginalne, potwierdzajA znajomo66
problemu i wnikliwosi badawczq Autorki.
Przeprowadzone badania empiryczne staty siQ dobrq strukturq no(nq dla
projekcji kompleksowego systemu informacji finansowej malego przedsiqbiorstwa

dedykowanego dla trzech rodzaj6w dziatalnoici: produkcyjnej, handlowej
iustugowej. Konceptualny wymiar rozprawy zostal zatem dobrze osadzony na
empirycznej diagnozie zidentyfikowanych sposob6w funkcjonowania system6w
informacji finansowej. Kompleksowy system informacjl finansowej ma strukture
modulowq (s. 233) odzwierciedlonE w postaci piramidy. podstawq piramidy
stanowiq operacyjne moduly sprzeda2y produkcji, gospodarki magazynowej
irozrachunk6w. Na szczeblu 6rednim znajduje siq kontrola finansowa proces6w
zachodzqcych w przedsiqbio rstwie i sprawozdawczoji. Poziom najwy2szy strategiczny to analizy wykonywane przez wta6cicieli - mened2er6w. przeplywy
workflow w modelach sq zar6wno horyzontalne, jak iwertykalne. Tr6jwymiarowy
model kompleksowego systemu informacjijest w mojej ocenie spojnq i inspirujqcq
koncepcjq badawczq.

Walory aplikacyjne dysertacji polegajq na sformufowaniu procedury
wdro2enia systemu informacji finansowej poprzez analizq drzewa wybo16w
decyzyjnych w zakresie rozwiqzan informatycznych, kalkulacjq koszt6w wdro2enia

system6w informatycznych i ocenq efektywnoSci ekonomicznej wdro2enia
(s. 23J"). Dopetnieniem oceny efektywnoici ekonomicznej jest analiza poziomu
jakoSci u2ytkowej wdra2anych system6w. Przeprowadzone analizy i oceny

pozwolily Doktorantce na nakreilenie przewidywanych zmian system6w
informacji finansowej malych przedsiqbiorstw w kontekicie uwarunkowad
legislacyjnych, tech no logicznych oraz zasob6w wiedzy i umiejqtnolci
pracownik6w/wlaScicieli malych przedsiqbiorstw. Oceniajqc wartosi aplikacyjnE
dysertacji pragnq podkre(lii, 2e Doktorantka rzetelnie iz duZVm wvczuciem
formuluje warunki implementacji system6w informacji finansowej w malych
przedsiqbiorstwach, co stanowi uzytecznE bazq wiedzy dla proces6w zarzqdczych.

Konkluzja

Na

podstawie 0g6lnych

i

szczeg6towych ocen sformulowanych
w niniejszej recenzji stwierdzam, 2e w rozprawie doktorskiej podjqto i rozwiEzano

waZny oraz aktualny problem badawczy, jakim jest opis i wyjasnienie
funkcjonowania systemdw informacji finansowej malych przedsiqbiorstw oraz
stworzenie tym samym podstaw metodyczno-merytorycznych do projekcji
iimplementacji kompleksowego systemu informacji finansowej usprawniajEcego
P'

urcJy zor 4qu4o rd,

Pragnq podkre5lii przykladne osadzenie treSci pracy

w dorobku krajowej

i Swiatowej literatury przedmiotu z zakresu nauk o zarzqdzaniu ijakosci, z kt6rego

kompetentnie wyprowadzono pytania badawcze, cele i hipotezy oraz
zastosowanej metodyki badai empirycznych.

wfajciwoji

ReasumujEc stwierdzam,2e rozprawa doktorska

mgr Magdaleny BaliS
pt. ,,System informacji finansowej w zarzqdzaniu matym przedsiqbiorstwem projektowanie, implementacja, ocena" przygotowanej pod kierunkiem naukowym
prof. dr hab. Gabrieli lukasik spetnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim w

Swietle art. 1"3 ust. 1 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
w zakresie sztuki z dnia L4 marca 2003 roku i wnioskujq o dopuszczenie jej do
publicznej obrony.
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