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1. Ogolna charakterystyka rozprawy

Przeslana do recenzji rozprawa pt. ,,Analiza kosztow w controllingu procesow logistycznych"

zostala przygotowana przez mgr Pauling Belch pod opieka^ naukowa^ promotora dr hab. Marty

Nowak, prof. UE oraz promotora pomocniczego dr. Lukasza Szydelki. Opracowanie obejmuje

cztery rozdzialy poprzedzone wst^pem, a najwazniejsze wnioski z badan zostaly omowione w

zakonczeniu. Ogolem tekst rozprawy jest bardzo obszerny - wraz z bibliografia^ oraz

dodatkowymi spisami i zal^cznikami obejmuje 271 stron. Do jej przygotowania wykorzystano

polskie i zagraniczne (angielsko- i niemieckojezyczne) artykuly naukowe i pozycje zwarte.

Przedstawione w tekscie wywody zostaly zilustrowane az 50 rysunkami oraz 89 zestawieniami

tabelarycznymi.



2. Tematyka badawcza

Problematyka kosztow nalezy do klasycznych i czesto podejmowanych watkow rozwazan

teoretycznych w roznych dyscyplinach nauk ekonomicznych. Autorka zdecydowala si$ na

ulokowanie badan w dyscyplinie finansow, co sugeruje orientacj^ projektu badawczego na

kwestie pomiaru flnansowego. Zgodnie z tytulem rozprawy celem analizowanego kontekstu

pomiaru jest dostarczenie danych do analizy kosztow jako integralnego elementu systemu

controllingu. Z uwagi na szeroki zakres tej problematyki bardzo slusznie tematyka rozprawy

zostala ograniczona do jednego obszaru dzialalnosci przedsi^biorstw produkcyjnych. Wybrany

obszar logistyczny jest jednym z bardzo waznych elementow dzialalnosci determinuj^cych

sytuacje^ finansowa wspolczesnych podmiotow gospodarczych. Do tej pory dociekania

naukowe prowadzone w tym zakresie nastawione byly przede wszystkim na analize

wykorzystania informacji z systemu rachunkowosci dla celow zarz^dzania przedsiebiorstwami.

Autorka bardzo celnie dostrzegla istniej^cq luke decydujac sie^ na przyjecie w rozwazaniach

jako dominuj^cej perspektywy pomiaru flnansowego prowadzonego w obszarze procesow

logistycznych.

Recenzowana rozprawa zawiera wyniki badan literaturowych oraz wlasnych badan

empirycznych. Ich zasadniczym celem jest normatywne okreslenie zakresu analiz kosztow

przydatnych w controllingu procesowym dzialalnosci logistycznej. Z punktu widzenia tak

postawionego problemu badawczego za sluszne nalezy uznac sprowadzenie dyskusji

teoretycznej do poziomu koncepcyjnego adekwatnego do zakresu praktyk i uwarunkowah

dzialalnosci przeci^tnych polskich przedsiebiorstw produkcyjnych. Zabieg ten z jednej strony

ograniczyl merytoryczn^ cz^sc rozprawy do najbardziej znanych metod pomiaru i analizy

kosztow. Z drugiej strony uwiarygodnil wyniki badan empirycznych i przyczynil sie do

zwi^kszenia walorow aplikacyjnych rozprawy.

Cel glowny rozprawy zostal sformulowany nastepuj^co (s.5) ,,wskazanie mozliwosci

wykorzystania analizy kosztow w controllingu procesow logistycznych oraz ocena jej

przydatnosci w zwiqkszaniu efektywnosciprocesow logistycznych." Dwuczlonowa konstrukcja

celu glownego odzwierciedla wspomniane dwa aspekty informacji z systemu rachunkowosci -

mozliwosci i metod pomiaru oraz ich uzytecznosc dla odbiorcow. Do realizacji tak okreslonego

celu glownego rozprawy posluzylo az dziewi^c celow czastkowych (s.5-6):

1. .^definiowanie efektywnosci ekonomicznej na poziomie procesow logistycznych,



2. okreslenia istoty I zakresu controllingu procesow logistycznych oraz rozpoznanie

uwarunkowarijegofunkcjonowania w przedsiebiorstwach produkcyjnych,

3. identyfikacja zrodel pozyskiwania danych do analizy kosztow procesow logistycznych

ze szczegolnym uwzglednieniem rachunkowosci,

4. wskazanie obszarow polityki rachunkowosci w przedsiebiorstwie produkcyjnym

istotnych z punktu widzenia analizy kosztow procesow logistycznych,

5. ustalenie zakresu analizy kosztow procesow logistycznych,

6. adaptacja me tod statystycznych wykorzystywanych w obszarze analizy kosztow

procesow logistycznych,

7. propozycja miernikow oraz weryflkacja mozliwosci ich klasyfikacji na potrzeby

controllingu procesow logistycznych,

8. stworzenie systemu miernikow kosztow w controllingu procesow logistycznych,

9. praktyczna weryfikacja systemu miernikow kosztow w przedsiebiorstwie

produkcyjnym. ".

Ze sposobu sformulowania celow cz^stkowych mozna wnioskowac, ze podjeta badania

zarowno teoriopoznawczy jak i aplikacyjny charakter. Rozwazanie teoretyczne zostaly

przeprowadzone na podstawie przegl^du literatury. Jego wyniki posluzyty do przedstawienia

aktualnego stanu wiedzy na temat controllingu procesow logistycznych, odwzorowania

procesow logistycznych w systemic rachunkowosci oraz klasycznych analiz kosztow i ich

wykorzystania w odniesieniu do dzialalnosci logistycznej. Wlasne badanie empiryczne

przywolane w kilku czesciach rozprawy mialy bardzo zroznicowany zakres. Dotyczyly

uwarunkowan funkcjonowania controllingu procesow logistycznych w przedsiebiorstwach

produkcyjnych, adaptacji rachunkowosci tego typu podmiotow do potrzeb controlingu

procesow logistycznych, implementacji analiz kosztowych w praktyce wybranego polskiego

przedsi^biorstwa produkcyjnego. Badania empiryczne wykonane zostaly z zastosowaniem

badan ankietowych oraz studium przypadku.



3. Uklad rozprawy

Konstrukcja rozprawy jest oparta na ukladzie tematycznym i nie zawiera wyraznego podzialu

na cz^sc teoretyczn^ i empirycznq. Opracowanie sklada si$ z szesciu cz^sci, w tym czterech

zasadniczych rozdzialow. Wstep zaczyna sie od uzasadnienia wyboru tematyki rozprawy oraz

osadzenia rozwazari w obszarze rachunkowosci w dyscyplinie finanse. Nastepnie zostaly

przedstawione: eel glowny rozprawy i oraz cele szczegolowe. Omowione zostaly takze

elementy procedury badawczej. Po nich nastepuje syntetyczny opis ukladu pracy wraz z

prezentacj^ problematyki poruszanej w kolejnych rozdzialach.

W rozdziale pierwszym zostaly zdefiniowane podstawowe poj^cia i koncepcje stosowane w

rozprawie m.in.: procesy logistyczne, efektywnosc oraz controlling. Omowiono zakres i

klasyfikacje^ procesow logistycznych, zwrocono uwage na znacznie infrastruktury logistycznej

oraz specyfike procesow logistycznych w przedsiebiorstwach produkcyjnych. Na tym tie

okreslono cele wykorzystania controllingu, jego zadania i funkcje, a takze znaczenie dla

poprawy efektownosci dzialalnosci logistycznej. Rozdzial konczy prezentacja wynikow badan

uwarunkowan fiankcjonowania controllingu procesow logistycznych w przedsiebiorstwach

produkcyjnych z wojewodztwa podkarpackiego.

Drugi rozdzial zostal poswiecony rachunkowosci jako podstawowym zrodle danych

kosztowych na temat dzialalnosci logistycznej w przedsiebiorstwie. Analize mozliwosci i

ograniczen pomiaru kosztow w przedsiebiorstwach produkcyjnych przeprowadzono z

perspektywy prawidlowego odwzorowania procesow logistycznych. Podkreslono role

nowoczesnych systemow informacyjnych jako narzedzia gromadzenia, archiwizowania i

udostepniania danych finansowych. Ilustracj^ wnioskow z przeprowadzonych badan

teoretycznych jest studium przypadku, w ktorym Autorka podjela prob^ dostosowania systemu

rachunkowosci wybranego przedsiebiorstwa produkcyjnego do potrzeb wewnetrznej analizy

kosztow procesow logistycznych.

W trzecim rozdziale zawarto wyniki badan literaturewych na temat metod analizy kosztow oraz

ich wykorzystania w obszarze procesow logistycznych. W szczegolnosci omowiono analize

struktury i dynamiki kosztow logistycznych, analizy trendow zmian ich poziomu oraz analize

przyczynow^. Ponownie rozwazania teoretyczne zilustrowane zostaly wynikami studium

przypadku. W badanym przedsiebiorstwie przeanalizowano aktualnie stosowane zestawienia

kosztow logistyki, a nastepnie, na podstawie wynikow przegl^du literatury, zaproponowano

rozszerzenie ich zakresu o nowe metody analizy. Wyniki aplikacji opracowanych propozycji



zostaly przedstawione w formie analizy dzialalnosci logistycznej podmiotu w latach 2013-

2017.

W ostatnim rozdziale skupiono sie^ na przedstawieniu szerokiej gamy wskaznikow fmansowych

konstruowanych przy wykorzystaniu danych o kosztach procesow logistycznych. Na podstawie

analizy formul najpopularniejszych wskaznikow podjeto probe^ ich klasyfikacji oraz

przedstawiono ogolne zasady ich konstrukcji. Jeszcze raz powrocono w rozwazaniach do

wynikow studium przypadku wybranego przedsiebiorstwa produkcyjnego, tym razem

przedstawiajac propozycje^ systemu wskaznikow przydatnego w controllingu procesow

logistycznych.

W zakohczeniu, w nawiazaniu do zidentyfikowanej luka badawczej przedstawiono rezultaty

rozprawy. Zostaly one zestawione w tabeli z podzialem na rezultaty potwierdzajace realizacje

kazdego z dziewieciu przyj^tych celow czastkowych. Rozprawy konczy prezentacja czterech

zasadniczych wnioskow teoriopoznawczych, implikacji badan dla praktyki gospodarczej i

ograniczen badan wlasnych. Nakreslone zostaly takze kierunki dalszych dociekan naukowych

w badanym obszarze.

4. Ocena merytoryczna

Recenzowana rozprawa zostala przygotowana w bardzo klasyczny sposob - wyniki badan

literaturewych posluzyly do sformulowania rekomendacji dla praktyki i proby aplikacji

proponowanych rozwiazah w wybranym przedsiebiorstwie. Rozwazania teoretyczne zawarte

we wszystkich rozdzialach opracowania potwierdzaj^ ogoln^ wiedz^ Autorki z zakresu

dyscypliny finanse, a szczegolnie problematyki rachunkowosci i controllingu. Za tak^ ocen^

przemawiaj^ prawidlowo dobrane, przedstawione i przeanalizowane poj^cia, koncepcje, oraz

metody analizy kosztow procesow logistycznych. Ponadto przeprowadzone badania wlasne w

formie studium przypadku potwierdzaj^ umiejetnosc przenoszenia wynikow badan

teoretycznych do praktyki gospodarczej oraz zrozumienia znaczenia wlasciwie przygotowanej

informacji finansowej w d^zeniach do poprawy efektywnosci dzialalnosci przedsiebiorstw

produkcyjnych. Dostrzezona luka teoriopoznawcza, przyjejy eel glowny rozprawy i sposob

jego dekompozycji na cele czastkowe, a przede wszystkich logicznie dobrane i zastosowane

metody rozwi^zania problemu badawczego swiadcz^ o umiejetnosci samodzielnego

prowadzenia przez Autarky badan naukowych oraz prezentacji ich wynikow. Do

najwazniejszych zalet opracowania zaliczam:
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1. dobre osadzenie przeprowadzonych badari w biezacych uwarunkowaniach dzialalnosci

przedsi^biorstw produkcyjnych w Polsce, w tym zakresu wykorzystania metod

controllingu,

2. wlasciwy dobor i wykorzystanie pozycji bibliograficznych, w tym krajowych i

zagranicznych publikacji naukowych,

3. koncentracje^ rozwazan dotycz^cych pomiaru fmansowego procesow logistycznych na

kosztach dzialalnosci, jako najwazniejszych konsekwencjach wykorzystania zasobow w

tym obszarze dzialalnosci przedsiebiorstw produkcyjnych.

4. wlasciwie wykazana rol^ i znaczenia controllingu jako narz^dzia zapewnienia

efektywnosci finansowej caloksztaltu dzialalnosci przedsiebiorstw produkcyjnych, w tym

procesow logistycznych,

5. umiejetne przeniesienie wykorzystania metod statystycznych na grunt analiz kosztow

procesow logistycznych.

6. wlasciwe wykorzystanie wynikow badari literaturowych do zaprojektowania i

przeprowadzenia kompleksowej analizy kosztow procesow logistycznych konkretnego

przedsiebiorstwa,

7. prawidlowe wykorzystanie stylu narracji wlasciwego dla opracowan naukowych w

pol^czeniu z ilustracj^ w formie rysunkow i tabel.

W stosunku do wysoko ocenianych walorow aplikacyjnych rozprawy wnioski teoriopoznawcze

przeprowadzonych badan s^ znacznie skromniejsze. Jest to widoczne szczegolnie w

zakonczeniu, w ktorym sformutowane wnioski s^, nie tylko bardzo ogolne ale tez malo

zaskakuj^ce czy intryguj^ce. Wplyw na to miala decyzja o ograniczeniu rozwazan do metod

analiz kosztow z pominieciem dyskusji roznych uwarunkowan sytuacyjnych efektywnosci ich

wykorzystania. Do slabszych stron rozwazan zawartych w rozprawie naleza:

1. brak opisu we wst^pie sekwencji prowadzenia badan empirycznych z uzasadnieniem

zastosowania okreslonych metod badawczych na kazdym z etapow,

2. malo przekonuj^ce argumenty dotyczace roznic w koncepcjach controllingu

logistycznego i controllingu procesow logistycznych oraz stosunkowo zaskakujace

wnioski o braku polskojezycznych publikacji z tego obszaru,



3. pominiecie w wynikach badan literaturewych kwestii uwarunkowan wykorzystania

proponowanych metod pomiaru kosztow skierowanych na odwzorowanie dzialalnosci

np. strategii organizacji, struktury kosztow, itp,

4. niewielki stopieri odniesienia rozwazan do specyfiki dzialalnosci najbardziej

nowoczesnych przedsi^biorstw produkcyjnych cechujacych sie wysokim stopniem

automatyzacji procesow wytworczych, logistycznych i w coraz wiekszym stopniu takze

procesow rachunkowosci.

5. stosunkowo malo wyrazne zaznaczenie wkladu wlasnego Autorki w aktualny stan

wiedzy naukowej z zakresu wspoiczesnej rachunkowosci.

Przedstawione powyzej zarzuty nie -kwestionuja ogolnie pozytywnej oceny rozprawy ale

stanowia przyczynek do dyskusji wynikow przeprowadzonych badan. W odpowiedzi na

dostrzezone mankamenty nasuwaja^ sie nastepujace pytania.

1. Jakie sq argumenty przemawiajqce za zasadnosciq stosowania dvcoch odrebnych

koncepcji: controllingu logistyki i controlling!*procesow logistycznych? Jezelijest takie

uzasadnienie. to czym sie rozni wykorzystanie tych koncepcji w praktyce dzialalnosci

przedsiebiorstw produkcyjnych?

2. Jakie byly przeslanki wyboru zaproponowanych modyfikacji rachunku kosztow w

badanym przedsiebiorstwie? Jakie sq potencjalne korzysci i bariery ich implementacji

w innych polskich przedsiebiorstwach przemyslowych?

3. Czy automatyzacja procesow produkcyjnych, logistycznych i procesow rachunkowosci

bqdzie miala wpfyw na zmiane zakresu analiz kosztow w badanym zakresie?



5. Wnioski

Recenzowana rozprawa prezentuje wyniki badan o istotnym znaczeniu dla wiedzy naukowej z

zakresu rachunkowosci. Jej Autorka wykazala sie ogolna wiedza teoretyczna w badanym

obszarze oraz umiejetnoscia samodzielnego prowadzenia pracy naukowej w obszarze dziedziny

nauk ekonomicznych przypisanego do dyscypliny finanse. Przeprowadzone badania, uzyskane

wyniki oraz sformulowane na ich podstawie wnioski stanowia^ oryginalne rozwiazanie

problemu naukowego o walorach teoriopoznawczych i aplikacyjnych. Bior^c pod uwage

przedstawiona ocene stwierdzam, ze recenzowane opracowanie pani Pauliny Belch pt. ..Analiza

kosztow w controllingu procesow logistycznych'' spelnia wymagania ustawowe stawiane

rozprawom doktorskim. Na tej podstawie wnosze o jej dalsze procedowanie i dopuszczenie do

publicznej obrony.
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