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1. Podstawy formalne, cel i zakres recenzji. 
 

Niniejsza recenzja została opracowana w odpowiedzi na pismo Przewodniczącej Rady 

Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Prof. dr hab. Barbary 

Jankowskiej, z dnia 31 maja 2022 roku, informujące o powierzeniu mi funkcji recenzenta 

rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Śmiałek-Liszczyńskiej pt. „Narzędzia kontrolingu 

wspomagające zarządzanie ryzykiem nadużyć pracowniczych”.  

Oceniając przedłożoną mi do recenzji rozprawę uczynię to poprzez odniesienie się do 

takich cząstkowych obszarów oceny, jak: 

 wybór tematu i założenia badawcze rozprawy,  

 ocena jej struktury i zawartości merytorycznej,  

 ocena strony formalnej pracy oraz 

 konkluzja, zawierająca końcową ocenę rozprawy z punktu widzenia spełniania przez nią 

wymogów ustawowych. 

 

 

2. Wybór tematu, cele i hipotezy badawcze rozprawy. 
 

Nadużycia pracownicze mogą być spowodowane nieodpowiednią strukturą organizacyjną, 

w tym brakiem systemów, procesów czy procedur lub nieprawidłowym sposobem zarządzania 

przedsiębiorstwami i jednostkami pozagospodarczymi. Przyczyniają się do nich także niska 

świadomość pracowników i ich przyzwyczajenia, które są akceptowane przez środowisko pracy. 

Nadużycia pracownicze występują praktycznie w każdej organizacji, z różnym nasileniem. 

Wynika to często z braku możliwości monitorowania wszystkich aspektów działalności 

podmiotów gospodarczych i pozagospodarczych. Sytuacja ta wpływa na konieczność 

poszukiwania przez menedżerów takich rozwiązań, które ograniczą negatywne skutki anomii 

pracowniczych. Jednym z takich instrumentów może być implementacja controllingu 1  

z zasobami narzędzi, którymi on dysponuje. 

 Autorka uznała narzędzia controllingu za uniwersalne, tanie w użyciu i neutralne środki, 

które mogą wesprzeć zarządzanie ryzykiem nadużyć pracowniczych. Uznała to połączenie za 

niestandardowe, które w jej opinii stanowi lukę badawczą i powinno być dalej badane oraz  

                                                        
1 W recenzji będzie stosowana oryginalna, anglojęzyczna pisownia słowa „controlling”. Tam, gdzie wystąpi ono w formie 

spolszczonej, oznaczać będzie cytowanie przyjęte i stosowane przez Autorkę dysertacji. 
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empirycznie weryfikowane (s. 223). Powyższa determinanta, wsparta zauważalnym rozwojem 

specyficznych nadużyć pracowniczych stała się kluczowym powodem wyodrębnienia przez 

Autorkę dysertacji obszaru badań, który wymaga szerszych dociekań naukowych.   

Przyjęty zatem w rozprawie sposób oraz zakres sformułowanych celów został 

ukierunkowany na analizę problemu badawczego wyrażonego zdaniem: „stosowanie narzędzi 

kontrolingu w usprawnianiu zarządzania ryzykiem nadużyć pracowniczych i ich znaczenie  

w ograniczaniu tych nadużyć” (s. 126). Autorka zaznaczyła przy tym, iż świadomie zrezygnowała  

z postawienia hipotez badawczych ze względu na przyjętą w pracy metodykę badań, która 

uniemożliwia ich weryfikacje (ss. 126-128). Zgadzam się z tym podejściem, w przypadku 

prowadzenia badań jakościowych. Problem badawczy został uzupełniony trzema pytaniami 

badawczymi (s. 126): (1) z jakimi kategoriami i rodzajami nadużyć pracowniczych zmagają się 

przedsiębiorstwa i jakie ponoszą tego skutki? (2) jakie działania są podejmowane przez 

przedsiębiorstwa do ograniczania ryzyka nadużyć pracowniczych? oraz (3) jakie narzędzia 

kontrolingu są stosowane w przedsiębiorstwach do wykrywania nadużyć pracowniczych  

i zapobiegania ryzyka ich występowania? 

Realizacji celów rozprawy podporządkowano zakres, przebieg i metody badań.  Autorka 

podjęła się przy tym realizacji siedmiu celów szczegółowych (ss. 126-128): 

 aktualizacja definicji nadużyć pracowniczych i wskazanie uwarunkowań ich 

występowania, 

 powiązanie form i funkcji kontrolingu z zarządzaniem ryzykiem nadużyć pracowniczych, 

 identyfikacja narzędzi kontrolingu stosowanych w obszarach zarządzania personelem, 

 określenie kategorii i rodzajów nadużyć pracowniczych najczęściej występujących  

w przedsiębiorstwach oraz wskazanie ich skutków, 

 wskazanie podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań ograniczających ryzyko 

nadużyć pracowniczych, 

 identyfikacja narzędzi kontrolingu wykorzystywanych do wykrywania nadużyć 

pracowniczych i zapobiegania ryzyku ich występowania, 

 zaproponowanie dobrych praktyk wynikających z kontrolingu, wspomagających 

zarządzanie ryzykiem nadużyć pracowniczych. 

 Zaprezentowane założenia badawcze rozprawy oceniam pozytywnie. W sposób 

zrozumiały oraz logiczny eksponują one bowiem zamierzenia Autorki w odniesieniu do zakresu 

i sposobu prezentacji zagadnienia podejmowanego w dysertacji. Zostały one syntetycznie  

i czytelnie ujęte we wstępie dysertacji (ss. 3-11), następnie każdorazowo przywołuje je Autorka 

we wstępie do każdego rozdziału pracy (ss. 12, 73, 125, 151 i 182), by po raz kolejny powrócić do 
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nich przy okazji formułowania wniosków końcowych, stanowiących podsumowanie pracy  

i syntezę przeprowadzonych badań (ss. 216-223). Postrzegam to jako istotną zaletę pracy. Taki 

sposób prezentacji treści dowodzi świadomego dążenia do podporządkowania prowadzonych 

badań przyjętym założeniom badawczym. 

Także wybór tematu rozprawy uznaję za zasadny. Wpisuje się on bowiem trafnie  

w całokształt badań dotyczących wykorzystania narzędzi controllingu w procesach zarządzania, 

w tym przypadku w ograniczaniu ryzyka nadużyć pracowniczych.  

 

 

3. Ocena struktury i zawartości merytorycznej rozprawy. 
 

Recenzowana rozprawa, zgodnie ze swoim tytułem, koncentruje się na problematyce 

zarządzania ryzykiem nadużyć pracowniczych W tym miejscu stwierdzić należy, że rozprawa 

trafnie wpisuje się w zakres dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. 

Najistotniejszym osiągnieciem Autorki jest wybór oraz podjęta przez nią próba doboru  

i weryfikacji przydatności narzędzi controllingu w usprawnianiu zarządzania ryzykiem nadużyć 

pracowniczych. Osobnym wyzwaniem jest ocena ich znaczenia w ograniczaniu tych nadużyć. 

Zasadnicza część pracy doktorskiej obejmuje 251 stron maszynopisu. Zawiera pięć 

rozdziałów, wstęp i zakończenie, spisy zawartych rysunków, tabel i wykresów (ogółem  

9 rysunków, 23 tabele i 18 wykresów, prezentujących głównie wyniki badań własnych Autorki) 

oraz bibliografię, obejmującą wykorzystane w pracy źródła zagraniczne (156 pozycji - 52,5% 

ogółu pozycji literatury, głównie artykuły pochodzące z czasopism naukowych) i literaturę 

krajową (141 pozycji 47,5% ogółu), a także 4 akty prawne. Odrębną cześć stanowi 7-stronicowy 

załącznik, który przedstawia rozbudowany kwestionariusz badania ankietowego realizowanego 

na potrzeby pracy doktorskiej. 

Struktura logiczna rozprawy, oparta na doborze i sekwencji prezentowanych  

w niej treści została, w sposób właściwy podporządkowana jej tytułowi oraz przyjętym 

założeniom badawczym. Stąd, niezależnie od formułowanych dalej uwag szczegółowych 

odnoszących się do poszczególnych rozdziałów, strukturę pracy oceniam pozytywnie. 

Pozytywnie oceniam konstrukcję przedłożonej pracy doktorskiej, chociaż widoczny jest 

brak podsumowań na końcu każdego rozdziału, w których Autorka miałaby szansę na 

sformułowanie wniosków końcowych każdej części pracy. Zwiększyłoby to przejrzystość 

prowadzonych wywodów.  
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W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Ryzyko nadużyć pracowniczych w działalności 

przedsiębiorstw” (61 stron) Autorka w pierwszej kolejności przedstawiła istotę pojęcia nadużyć 

pracowniczych i dokonała wyboru ich definicji. Nadużycia określiła jako: „wykorzystanie 

zajmowanego stanowiska do osiągnięcia osobistej korzyści w drodze świadomego lub 

niewłaściwego wykorzystania zasobów lub aktywów organizacji, a także celowego bądź 

nieumyślnego działania na szkodę organizacji bez względu na osiągnięcie korzyści przez 

pracownika” (s. 16). Wskazała także na trzy kategorie ryzyka, w postaci korupcji, 

sprzeniewierzenia majątku oraz nieprawdziwe informacje, które obejmują określone techniki 

dokonywania nadużyć. Powołanie się przez Autorkę na klasyfikację przedstawioną przez 

J.T.Wells’a uznaję za właściwy wybór (s. 18). Potwierdza to także praktyczny wymiar 

przygotowanego przez tego badacza drzewa oszustw, które wykorzystywane jest obecnie przez 

Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych. Oczywiście, jak słusznie 

zauważa Doktorantka, drzewo to należy traktować jako bazę do rozbudowy, wynikającą  

z konieczności dopasowywania się do nowych form przestępstw pracowniczych (ss. 22-25). 

Istotnym zagadnieniem podejmowanym w tej części pracy jest prezentacja warunków 

występowania nadużyć dokonywanych przez pracowników, zwłaszcza w kontekście 

poszukiwania dobrze dobranych narzędzi controllingu. Treść zawarta w rozdziale pierwszym 

realizuje, wyznaczony dla tej części pracy, cel szczegółowy określony jako: (C1) aktualizacja 

definicji nadużyć pracowniczych i wskazanie uwarunkowań ich występowania. 

W drugim rozdziale, który Autorka opatrzyła tytułem „Kontroling stosowany w obszarze 

zasobów ludzkich” (52 strony) omówione zostały zagadnienia wykorzystania controllingu  

w obszarze zasobów ludzkich. Autorka wyraźnie ukierunkowuje controlling w stronę kontroli  

i nadzoru (ss. 73-86), twierdząc, że: „ryzyko nadużyć pracowniczych jest mocno powiązane  

z realizacją funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, a przede wszystkim z takimi elementami, 

jak nadzór i kontrola” (s. 73). Moim zdaniem jest to tylko jeden wąski wymiar controllingu, który 

można wykorzystać w ograniczaniu nadużyć pracowniczych, często jednak nieskuteczny. Zdarza 

się bowiem, że wprowadzenie dodatkowych narzędzi monitoringu i nadzoru, doprowadza do 

pojawienia się nowych, bardziej wyrafinowanych metod ich obchodzenia. Efekty takich działań 

są wówczas odwrotne do zamierzonych. Moim zdaniem jest to zbyt wąskie potraktowanie 

controllingu i ograniczenie możliwości jakie niesie za sobą współczesny controlling personalny.  

Co prawda Autorka omawia w dalszej części pracy pozostałe funkcje i narzędzia controllingu 

(ss. 101-124), ale mimo wszystko brakuje w tym miejscu szerszego wskazania możliwości 

zastosowania narzędzi controllingu w procesach zarządzania personelem. W praktyce 

występują bardziej skuteczne niż kontrola, narzędzia controllingu, które sprawiają, że nadużycia 
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pracownicze mogą ulec wyraźnemu zmniejszeniu. Zgadzam się z kolei z opinią wyrażoną przez 

Doktorantkę, cytującą Prof. A.Bieńkowską, że narzędzia stosowane w ramach controllingu nie 

są przez niego wytworzone, a są implementowane z różnych obszarów zarządzania (ss. 101-102). 

To dowodzi temu, iż controlling czerpiąc wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych oraz 

z doświadczenia praktyki gospodarczej jest silnie interdyscyplinarny i może być adaptowany do 

różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Prezentowane w dalszej części pracy 

dość szerokie spektrum narzędzi controllingu (ss. 101-124) mogłoby być zawężone do tych, które 

mogą być wykorzystane w obszarze zasobów ludzkich. Taki zresztą jest tytuł rozdziału 2 oraz 

tytuły pozostałych podrozdziałów 2.1 i 2.2. Sugeruje to, że w rozdziale tym będą prezentowane 

narzędzia adekwatne do tytułów pracy. Dodatkowo przygotowany przez Autorkę zestaw 

narzędzi controllingowych nie wyczerpuje tych, które można byłoby do controllingu przypisać.  

Z kolei brakuje zwrócenia uwagi na istotność procesowego podejścia i dopasowania do niego 

właściwych narzędzi controllingu. W dobrze zarządzanych podmiotach wypierane są tradycyjne 

i archaiczne struktury organizacyjne, a do przedsiębiorstw i jednostek pozagospodarczych 

adaptowane są skuteczniejsze struktury organizacyjne oparte na procesowym podejściu. Taka 

zmiana przyczynia się do szybszej identyfikacji, a następnie implementacji rozwiązań 

pozwalających na ograniczenie nadużyć pracowniczych. W podrozdziale poświęconym 

controllingowi, autorka dokonała wybiórczego i zbyt ubogiego, zestawienia tabelarycznego jego 

definicji, przyjmując dwa wymiary: funkcjonalny i instytucjonalny (s.88).  Mimo moich uwag  

i zastrzeżeń uważam, że rozdział drugi pracy realizuje na poziomie akceptowalnym cele 

szczegółowe wyrażone punktami: (C2) powiązanie form i funkcji kontrolingu z zarządzaniem 

ryzykiem nadużyć pracowniczych oraz (C3) identyfikacja narzędzi kontrolingu stosowanych  

w obszarach zarządzania personelem. 

Celem trzeciego rozdziału pt. „Metodyka badań własnych” (26 stron) jest wprowadzenie do 

badań własnych prowadzonych przez Autorkę dysertacji. Na wstępie tego rozdziału dokonano 

identyfikacji luki badawczej, którą Doktorantka zamierza wypełnić (ss. 125-150). Autorka nie 

odnalazła publikacji łączących zagadnienia nadużyć pracowniczych i controllingu, a także 

wskazała na istnienie niewielkiej liczby publikacji poświęconych procesowi zarządzania 

ryzykiem nadużyć pracowniczych. Jeśli już są to wskazywane w nich sposoby ograniczania 

ryzyka nadużyć mają charakter ogólny i fragmentaryczny. W pełni zgadzam się z Autorką, iż ta 

luka istnieje i podjęcie przez nią tego tematu uznaję za w pełni zasadne. W rozdziale tym Autorka 

przedstawiła wyznaczone problemy i cele badawcze, a także zaproponowała metody i dobrała 

narzędzia badawcze. Nie będę w tym miejscu odnosił się do kwesti związanych z celami pracy, 

gdyż zostały one omówione w punkcie 2 niniejszej recenzji. Autorka przedstawiła przyjęty tok 
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postępowania badawczego w postaci graficznej (rysunek 6, s. 128), a także uzasadniła wybór 

jakościowego charakteru badania. Zgadzam się z Autorką, iż temat nadużyć pracowniczych jest 

wrażliwy i przyjęcie innej metody byłoby ryzykowne, głównie z uwagi na duże 

prawdopodobieństwo uzyskania mało wiarygodnych danych od respondentów (s. 129). 

Niezależnie od akceptacji rozumowania Doktorantki oraz z uwagi na przyjęcie przez nią strategii 

triangulacji danych, polecam w przyszłości zainteresować się innymi metodami badawczymi, 

wykorzystującymi między innymi eye-tracking, czy rezonans magnetyczny. Urządzenia te 

pozwalają na pozyskanie bardziej rzetelnych odpowiedzi respondentów, na tematy drażliwe,  

co ma istotne znaczenie zwłaszcza przy realizacji tak specyficznych badań. W Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie wykorzystuje się ten sposób badania respondentów, aby uzyskać 

rzetelną wiedzę dotyczącą między innymi jakości pracy operatorów zintegrowanych systemów 

informatycznych, czy odbiorców informacji prezentowanych na stronach internetowych oraz 

reklamach. Natomiast w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu funkcjonuje ShopLab  

i ConsumerLab, który posiada mobilne eye-trackery, które można z powodzeniem wykorzystać 

w wielu obszarach badawczych, odrzucając subiektywne odczucia respondenta ankiety czy 

wywiadu.  

Zasadnym jest wybór przez Autorkę zaawansowanych metod badawczych (s. 130-131),  

w postaci badania dokumentów (wykorzystano akta spraw sądowych rozpatrywanych w 

wybranych sądach okręgowych) oraz sondażu diagnostycznego (informacje zebrane od 

respondentów gromadzone przy wykorzystaniu techniki wywiadu). Zgadzam się też z Autorką, 

iż korzystanie z metod statystycznych przy niewielkiej próbie badawczej nie byłoby właściwym 

doborem metody badawczej (s.132). Na wysokim poziomie oceniam punkt 3.3. pracy, w którym 

wskazała powody doboru określonej próby badawczej i dokonała szczegółowej jej 

charakterystyki (s. 133-150). Reasumując, metodykę prowadzenia badań również uznaję za 

właściwą i spełniającą wymagania pracy doktorskiej. Rozdział ten jest dowodem na dobre 

przygotowanie Doktorantki do prowadzenia badań naukowych. 

Czwarty rozdział pracy, zatytułowany” Nadużycia pracownicze w przedsiębiorstwach i ich 

skutki” (31 stron) zawiera, jak wskazuje tytuł, prezentację nadużyć pracowniczych oraz  

zidentyfikowanych ich skutków. Dane do tej części pracy zostały pozyskane z analizy wyników 

ogólnodostępnych raportów oraz z wniosków badań własnych. Autorka najczęściej występujące 

kategorie nadużyć zestawiła opierając się na zaktualizowanej klasyfikacji drzewa nadużyć. 

Przedstawiła wyniki badań przeprowadzanych przez: Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw 

i Nadużyć Gospodarczych (ss. 151-152), Transparency International (ss. 152-153), PwC (ss. 153, 

154, 158) i Kroll (s. 154). Wnioski z badań poszerzono o wyniki własnych prac pozyskanych  
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z danych z VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Poznaniu (s.154-

155), III Wydziału Karnego Sądu Okręgowego we Wrocławiu (ss. 155-156) oraz danych 

pozyskanych z sondażu diagnostycznego (s.157). W dalszej części Doktorantka przedstawiła 

wyniki badań dotyczących rodzajów nadużyć pracowniczych (ss. 158-169). Autorka wskazała,  

iż w 2020 roku największym zagrożeniem w obszarze zasobów ludzkich na świecie jest kradzież 

aktywów (ok. 32%), a następnie łapownictwo i korupcja (ok. 30%) oraz nadużycia księgowe  

(ok. 28%). W Polsce z kolei zdecydowanie dominuje łapownictwo i korupcja (ok. 54%) i nadużycia 

księgowe (ok. 49%). Bardziej detalicznie Autorka wskazuje, iż w grupie nadużyć w kategorii 

sprzeniewierzenia aktywów, największy udział mają manipulacja fakturami (ok. 22%) i kradzież 

zapasów i innych aktywów (ok. 18%). W dalszej części pracy Doktorantka prezentuje 

szczegółowe rodzaje nadużyć, które zestawiła w oparciu o wyniki badań własnych 

przeprowadzonych na potrzeby dysertacji. Treść zaprezentowana w rozdziale czwartym w pełni 

realizuje szczegółowy cel badawczy (C4), jakim jest określenie kategorii i rodzajów nadużyć 

pracowniczych najczęściej występujących w przedsiębiorstwach, wraz ze wskazaniem ich 

skutków.  

Ostatni, piąty rozdział pracy, zatytułowany ”Narzędzia kontrolingu stosowane w obszarze 

zasobów” (34 strony) zawiera wyniki badania własnego Doktorantki przeprowadzonego  

w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Poddaję pod dyskusję wyrażoną przez 

Doktorantkę tezę, że rozwiązania controllingowe identyfikowane są powszechnie z grupą 

narzędzi finansowych (s. 182). Taki sposób myślenia reprezentują najczęściej osoby, które mają 

mały dorobek naukowy i doradczy z zakresu controllingu, lub patrzą przez prymat wyłącznie 

controllingu raportowego (sprawozdawczego), dominującego w krajowych oddziałach 

zagranicznych korporacji, gdzie rola controllingu jest spłaszczana, a controllerzy wypełniają 

raporty opracowane w zagranicznych centralach. Występuje też drugi rodzaj controllingu,  

tzw., controlling zarządczy, którego głównym celem jest optymalizacja procesów zachodzących  

w jednostce gospodarczej lub pozagospodarczej.  Zadaniem tego rodzaju controllingu jest stałe 

usprawnianie procesów biznesowych i pomocniczych. Co prawa efektem działalności 

gospodarczej zawsze są finanse, rozumiane w przedsiębiorstwach przez pryzmat księgowego 

wyniku finansowego, EVA, czy wartości przedsiębiorstwa, ale czynniki wpływające na te 

parametry pochodzą głownie z obszaru pozafinansowego. Finanse są wypadkową 

niefinansowych działań podejmowanych wewnątrz i na zewnątrz organizacji.  Finalną częścią 

rozdziału czwartego jest zestawienie dobrych praktyk dotyczących wykorzystania narzędzi 

controllingu zorientowanych na ograniczanie nadużyć pracowniczych. Zgodzić się należy  

z wnioskiem z badań Doktorantki, iż nadużycia pracownicze występują niezależnie od ich 
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wewnętrznego uporządkowania (s. 210). Na podstawie przeprowadzonych badań Autorka 

wyznaczyła rekomendacje, których zastosowanie pozwala na ograniczenie nadużyć 

pracowniczych. Jednym z głównych działań, które można zastosować w przedsiębiorstwach, to 

wdrażanie takich procedur, które ograniczą okazje do dokonywania nadużyć. Równie ważnym 

dla uzyskania wysokiej skuteczności wprowadzanych zmian, a moim zdaniem najważniejszym, 

jest sposób wdrożenia tych rozwiązań. Autorka wyodrębniła trzy kluczowe rekomendacje:  

(1) zapewnienie pozytywnego nastawiania pracowników do kontroli, (2) budowanie świadomości 

pracowników, co do istniejących zagrożeń i (3) świadomy dobór zakresu i narzędzi (s. 211). 

Ważnym wnioskiem wynikającym z badań własnych Doktorantki jest rekomendacja dla 

zarządzających, a dotycząca dbałości o „dobrą atmosferę”, która sprzyja skuteczności we 

wprowadzaniu trudnych do akceptacji zmian.  Potwierdziła się także, powszechnie znana  

w środowisku przedsiębiorców opinia, iż zewnętrzni konsultanci i audytorzy są bardziej 

skuteczni we wprowadzaniu zmian, niż własne zasoby pracownicze dokonujące zmiany (s. 212). 

Z kolei rekomendacja, za którą się opowiadam, to ta, która rekomenduje wprowadzanie  

w przedsiębiorstwach i jednostkach pozagospodarczych dużej dozy zaufania dla pracowników, 

ale z równoczesnym stałym monitorowaniem efektów realizowanej pracy. To zasada, na której 

zbudowany został współczesny controlling, oparty na założeniach H.Volmutha. Tą część pracy 

oceniam na wysokim poziomie, gdyż zwiększanie świadomości menedżerów o sposobach 

wprowadzania zmian może być skutecznym panaceum na nieudane wdrożenia, nie tylko  

w zakresie prowadzonych przez Doktorantkę badań. Rozdział 5 realizuje trzy cele szczegółowe 

pracy, tj. (C5) wskazanie podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań ograniczających 

ryzyko nadużyć pracowniczych, (C6) identyfikacja narzędzi kontrolingu wykorzystywanych do 

wykrywania nadużyć pracowniczych i zapobiegania ryzyku ich występowania oraz (C7) 

zaproponowanie dobrych praktyk wynikających z kontrolingu wspomagających zarządzanie 

ryzykiem nadużyć pracowniczych.  

Dużą wartością pracy są zestawione w zakończeniu monografii najważniejsze wnioski  

z badań, wraz z omówieniem zakresu realizacji poszczególnych celów cząstkowych. Autorka 

przeprowadziła także próbę oceny ich przydatności w nauce oraz wyznaczone kierunki dalszych 

badań w omawianym zakresie (ss. 216-223).  

Zaprezentowane rozważania oraz uwagi w odniesieniu do całej rozprawy skłaniają do 

konkluzji, że zarówno cel główny, jak i cele cząstkowe zostały przez Autorkę dysertacji 

zrealizowane w stopniu uzasadniającym pozytywną ocenę merytoryczną recenzowanej 

rozprawy. Podniesione spostrzeżenia i wskazówki, nie mają istotnego wpływu na moją 

pozytywną ocenę rozprawy w omawianym zakresie. Niektóre z nich można także traktować jako 
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przyczynek do dyskusji, po części pewnie wynikający z mojego subiektywnego spojrzenia na 

prezentowane kwestie oraz osobistych doświadczeń doradczych w obszarze controllingu  

w przedsiębiorstwach działających w Polsce. 

 

 

4. Ocena strony formalnej rozprawy. 

Recenzowana praca została przygotowana w zgodzie z wymogami formalnymi stawianymi 

dysertacjom doktorskim. W szczególności przy prezentacji wyników badań i dociekań 

literaturowych Autorka w sposób właściwy udokumentowała wykorzystywanie źródeł 

bibliograficznych wraz z ich wykazem zawartym na końcu pracy. W całej monografii poprawnie 

opisane zostały tabele i rysunki, a ich wykazy dołączono w postaci spisów końcowych. Język 

pracy jest zrozumiały, oparty na poprawnym wykorzystaniu terminologii ekonomicznej, co 

dobrze świadczy o warsztacie naukowym Autorki.  

Niezależnie od pozytywnej i wysokiej oceny strony formalnej recenzowanej pracy,  

z obowiązku recenzenckiego pragnę wskazać na następujące najistotniejsze w tym zakresie 

spostrzeżenia, których dostrzeżenie pomoże Autorce w doskonaleniu jej warsztatu naukowego: 

 dla poprawy przejrzystości prezentowanych wyników badań w tabelach proponuję pomijać 

zdublowane oznaczanie wartości procentowych, skoro w nagłówku mamy w sposób 

prawidłowy podane jednostki w jakich prezentowane są dane, to nie ma potrzeby 

prezentowania ich ponownie w tabeli przy każdej wartości, np.  w tabeli nr 13 (ss. 140)  

w nagłówku tabeli mamy w komórce podaną „Struktura (%)”, a następnie w polach danych 

tabeli występują oznaczenia wartości procentowych przy każdej wartości; 

 prezentując dane na wykresach słupkowych proponuję bardziej detalicznie pokazać skalę 

danych (os X) lub sugeruję wprowadzić dane na poszczególnych słupkach, gdyż z wykresu 

trudno jest odczytać wartości (np. wykres 5, s. 159 i inne), 

 tytuł i legenda wykresu 6 (s. 160)  i in., nie podaje czy prezentowane dane dotyczą Polski, czy 

świata, 

 brak odwołań w tekście do niektórych wykresów (np. s. 194), czy rysunków (s. 209),  

 ograniczałbym w pracy naukowej określenia typu „atrakcyjność narzędzi kontrolingowych” 

(s.7), a w miejsce tego proponuje stosować sform+-ułowanie „użyteczność narzędzi 

controllingowych”, „sprawność narzędzi controllingowych”, 

 brak w spisie bibliografii wskazania miejsca wydania cytowanych publikacji zwartych, 
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 tytuł pkt. 5.1. jest moim zdaniem niepełny, gdyż nie wiadomo, o co w nim chodzi, prawidłowo 

powinien brzmieć: „Narzędzia controllingu wykrywające nadużycia pracownicze”, 

 tytuł pkt. 5.2. jest moim zdaniem niepełny, gdyż nie wiadomo, o co w nim chodzi, prawidłowo 

powinien brzmieć: „Narzędzia controllingu zapobiegające ryzyku nadużyć pracowniczych”. 

 

 

5. Konkluzja 
 

Konkludując stwierdzam, że recenzowana rozprawa trafnie wpisuje się w dziedzinę nauk 

społecznych w dyscyplinę nauk o zarządzaniu i jakości, potwierdzając wiedzę jej Autorki  

w wymienionym zakresie. Uprawnia mnie to w tym miejscu do sformułowania wniosku, że 

Doktorantka wykazała się wiedzą i umiejętnościami w zakresie sformułowania problemu 

naukowego oraz samodzielnego prowadzenia pracy naukowej związanej z rozwiązaniem tego 

problemu. Tym samym uznać należy, że rozprawa doktorska mgr Pauliny Śmiałek-Liszczyńskiej 

pt. „Narzędzia kontrolingu wspomagające zarządzanie ryzykiem nadużyć pracowniczych” 

spełnia wymogi stawiane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 

roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). 

W związku z powyższym wnioskuję do Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu o jej przyjęcie oraz dopuszczenie do publicznej obrony celem 

ubiegania się o stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.  
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