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Recenzja rozprawy doktorskiej autorstwa Pani Magister Pauliny Śmiałek-Liszczyńskiej, 

napisanej pod kierownictwem Pana Profesora Grzegorza Wojtkowiaka (promotora) 

oraz Pani Profesor Beaty Skowron-Mielnik (promotor pomocniczej), 

pt. ” Narzędzia kontrolingu wspomagające zarządzanie ryzykiem nadużyć 

pracowniczych” 

 mieszczącej się w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości  

 

 

 

Podstawą sporządzenia recenzji jest pismo wystosowane do mnie przez 

Przewodniczącą Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 

Panią Profesor Barbarę Jankowską w dniu 31 maja 2022 r. w związku z powołaniem mnie na 

recenzenta rozprawy doktorskiej przez Radę Awansów Naukowych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. 

 

Moja ogólna ocena recenzowanej rozprawy jest pozytywna. Wynika to z trafnego 

doboru problematyki oraz jej aktualności, interdyscyplinarności problemu badawczego, 

dobrze opracowanej koncepcji rozprawy oraz ciekawie zaprojektowanych i rzetelnie 

przeprowadzonych badań empirycznych. W dalszej części recenzji dokonam szczegółowej 

oceny zawartości dysertacji, w kolejności wynikającej z układu pracy. 

 

Pracę poświecono ważnej i aktualnej problematyce nadużyć pracowniczych oraz 

controllingu personalnego. Autorka trafnie identyfikuje lukę badawczą i wykazuje potrzebę 

przeprowadzenia badań, wskazując jednocześnie stopień dotychczasowego rozpoznania 
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tematów pokrewnych w literaturze przedmiotu. Uzasadnienie doboru problematyki jest 

rzetelne i przekonywujące. Mam natomiast wątpliwość co do następującego sformułowania 

problemu badawczego: „stosowanie narzędzi kontrolingu w usprawnianiu zarządzania 

ryzykiem nadużyć pracowniczych i ich znaczenie w ograniczaniu tych nadużyć”, gdyż w 

moim przekonaniu fragment zawarty w niniejszym cytacie, to po prostu przedmiot . Cel 

główny, cele szczegółowe są postawione prawidłowo. Moją wątpliwość budzi jedynie 

uznanie identyfikacji narzędzi controllingu stosowanych w obszarze zasobów ludzkich za „cel 

postawiony w warstwie teoretycznej”. Z mojego punktu widzenia jest to typowy cel 

empiryczno-aplikacyjny. Doktorantka zadała właściwe pytania badawcze. Metodyka badań 

została dobrana prawidłowo; na uznanie zasługuje przyjęcie podejścia jakościowego. Badania 

kwalitatywne bywają bowiem często (niesłusznie) deprecjonowane lub uznawane za niepełne. 

Tym bardziej więc oceniam pozytywnie zastosowanie metod jakościowych, które 

rzeczywiście są bardziej odpowiednie do badania zjawisk mało rozpoznanych i do 

pogłębiania (bardziej niż uogólniania) wiedzy na ich temat. Ponadto taki dobór metodyczny 

świadczy o nonkonformistycznym podejściu Doktorantki do działalności naukowej. 

W odniesieniu do zaprezentowanych we wstępie metod praca pozostawia niedosyt w 

tym sensie, że Doktorantka zapowiada dokonanie krytycznej literatury przedmiotu. 

Tymczasem nie podejmuje dyskusji z poglądami innych autorów, przedstawionymi w 

początkowych rozdziałach pracy. Nie można jednak zaprzeczyć, iż dokonany w rozdziale 

pierwszym przegląd literatury jest solidny i uwzględnia zróżnicowane oraz adekwatne 

pozycje. 

Struktura pracy jest logiczna, dysertację napisano w klasycznej konwencji teoria-

metodyka-empiria. Przejęty układ rozdziałów jest zasadny z punktu widzenia postawionych 

celów oraz zadanych pytań badawczych. Świadczy on o spójności koncepcyjnej recenzowanej 

rozprawy doktorskiej. 

Pewne wątpliwości budzi sformułowana na potrzeby dysertacji autorska definicja 

nadużyć sformułowana następująco: „nadużycia pracownicze to wykorzystanie zajmowanego 

stanowiska do osiągnięcia osobistej korzyści w drodze świadomego lub niewłaściwego 

wykorzystania zasobów lub aktywów organizacji, a także do celowego bądź nieumyślnego 

działania na szkodę organizacji bez względu na osiągnięcie korzyści przez pracownika.” Po 
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pierwsze, chodzi o zwrot „świadomego lub niewłaściwego wykorzystania”, gdyż sugeruje on, 

że terminy „świadome” i „niewłaściwe” są alternatywne. Tymczasem można coś wykorzystać 

świadomie niewłaściwe, lub też nieświadomie niewłaściwie”. Kolejna wątpliwość dotyczy 

zwrotu „aktywów lub zasobów”, gdyż większość zasobów, począwszy od zasobów gotówki, 

poprzez inne zasoby materialne (np. środki trwałe) oraz tzw. wartości niematerialne i prawne, 

czyli np. patenty i znaki towarowe, jest także jednocześnie aktywami zawartymi w bilansach 

przedsiębiorstw. 

Zawarty na stronie 18 rysunek zawierający drzewo nadużyć jest w pewnych miejscach 

niemożliwy do odczytania, jako że znajdują się w nim malutkie pola prawie czarnego tła, na 

których naniesiono napisy małą czarną czcionką. Uważam, że jest to brak szacunku dla 

czytelnika, w tym przypadku recenzenta, tym bardziej, że łatwo by przyszło uczynienie 

rysunku czytelnym, np. poprzez powiększenie czcionki, wprowadzenie kolorów, lub deseni 

zamiast różnych odcieni szarego tła. Ponadto nie ma do rysunku legendy, a więc nie 

wiadomo, czego dotyczy wyróżnienie niektórych pól ciemnoszarym, a innych jaśniejszym 

szarym kolorem. 

Zdanie na stronie 19: „Ostatnia grupa nadużyć pracowniczych, mieszcząca się w 

kategorii korupcji to konflikt interesów, który najczęściej przejawia się manipulowaniem 

zapasów lub sprzedaży (najczęściej poprzez zawyżanie faktur), wynikające z posiadaniem 

interesu nie w tym przedsiębiorstwie, które zatrudnia pracownika, a w podmiocie, w którym 

pracownik ten posiada ukryty interes.” jest niezrozumiałe ze względu na popełnione w nim 

błędy językowe. 

Na str. 21-22 zawarto następujące stwierdzenie: „Nieprawdziwe informacje w sferze 

finansowej związane są z fałszowaniem sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych, co 

powiązane jest z popularną kreatywną rachunkowością. Termin ten, choć może być 

rozumiany również w znaczeniu pozytywnym, jako pomysłowe wdrażanie zasad 

rachunkowości oraz przepisów w tym zakresie, częściej przedstawiany jest w negatywnym 

świetle, a do głównych powodów stosowania kreatywnej księgowości jest pogoń za 

zyskiem.” W odniesieniu do zacytowanego wywodu zauważyć należy, iż naukowe 

środowisko rachunkowości rozróżnia pojęcia rachunkowości kreatywnej oraz rachunkowości 

agresywnej. Pierwszy z tych terminów posiada konotację pozytywną lub neutralną i oznacza 
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niemanipulacyjny, dozwolony poprzez prawo i zasady etyki zawodowej wybór wśród 

dopuszczalnych opcji tak, by było to możliwie korzystne dla przedsiębiorstwa, np. pod 

względem podatkowym. Drugi termin jest jednoznacznie negatywny i określa manipulacje 

rachunkowością lub poprzez rachunkowość w sposób niezgodny z prawem lub etyką 

zawodową. Wobec tego fałszowanie sprawozdań finansowych nie może być uznane za 

rachunkowość kreatywną, a co najwyżej za rachunkowość agresywną. Natomiast przyjęcie 

korzystniejszej dla przedsiębiorstwa polityki rachunkowości to rachunkowość kreatywna. 

Uważam, że poza psychologicznymi aspektami zachowań dewiacyjnych (czy, w tym 

wypadku, nadużyć pracowniczych), warto było także nawiązać do uwarunkowań 

kulturowych. Jako przykład istotnego czynnika kulturowego można podać np. różne podejście 

do łamania lub  

„naginania” prawa  w różnych krajach. (W podobnym kontekście można chociażby 

wspomnieć kwestię różnej percepcji kulturowej „sciągania” przez studentów na egzaminach.) 

Autorka nawiązując do prac Alberta Bandury stwierdza, iż jego teorie zaliczane są do 

teorii socjologicznych. Tymczasem Bandura jest typowym przedstawicielem psychologii, a 

konkretnie reprezentuje psychologię społeczno-poznawczą. Różnica między socjologią a 

psychologią społeczną polega na tym, iż przedmiotem zainteresowania tej pierwszej jest 

społeczeństwo i jego przemiany, natomiast tej drugiej – wpływ społeczności i społeczeństw (i 

funkcjonowania w nich) na działanie i odczuwanie pojedynczych jednostek ludzkich (a więc 

określenie, jak na działania konkretnej osoby wpływają inni ludzie). 

Niedosyt budzi wymienienie i opisywanie dorobku takich klasyków psychologii jak 

Zygmunt Freud, Erik Erikson i Albert Bandura w sposób pośredni. Autorka powołuje się na 

prace polskich badaczy, tymczasem dorobek wymienionych psychologów jest łatwo dostępny 

wprost. Liczne artykuły naukowe A. Bandury można uzyskać w bazach danych czasopism 

naukowych, książki E. Eriksona i Z. Freuda posiadają wydania polskojęzyczne. 

Doktorantka wspominając teorię agencji (str. 27), rozumianą jako sieć kontraktów 

pomiędzy agentami i pryncypałami, wskazuje na założenie o oportunistycznej naturze agenta, 

nie uwzględnia jednakże innego założenia teorii agencji, które czyni możliwą realizację 

oportunistycznych celów agenta, a mianowicie nie wspomina o asymetrii informacji 

pomiędzy agentem a pryncypałem. 
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W zdaniu znajdującym się na str. 28 <„Wymienione teorie są przede wszystkim 

zainteresowaniem kryminologii oraz ekonomii (teoria agencji), choć wykorzystywane są 

również przez badaczy zajmującymi się zachowaniami organizacyjnymi.”> znajdują się 

frazeologiczne, stylistyczne i gramatyczne błędy językowe, utrudniające zrozumienie. Nie 

rozumiem także sformułowania „oszustwa sprawozdań finansowych” (str. 38). Zakładam, że 

Doktorantce chodziło o fałszowanie sprawozdań finansowych. 

Na stronach 98-99 Autorka pisze: „Uwzględniając z kolei zakres, w literaturze 

wymienia się dwie formy kontrolingu – scentralizowany i zdecentralizowany. W pierwszym z 

nich koordynacja systemu wraz z pozostałymi funkcjami realizowana jest przez dział 

kontrolingu. Dział ten posiada również funkcję centralnego punktu kontaktowego dla 

zdecentralizowanych jednostek kontrolingowych. Poza powyższym, do jego kluczowych 

zadań należy rozwiązywanie złożonych problemów przedsiębiorstwa czy wybór i rozwój 

stosowanych metod oraz narzędzi kontrolingu. W formie zdecentralizowanej kontrolerzy 

mogą być postrzegani jako konsultanci obszarów przedsiębiorstwa, w których funkcjonują, 

choć pozostają także w stałym kontakcie z osobami zarządzającymi. W praktyce gospodarczej 

można spotkać kontrolerów odpowiedzialnych za konkretny dział w przedsiębiorstwie, 

projekty, funkcje zorientowane na wyniki podmiotu czy zajmujących się zdefiniowanymi 

obszarami geograficznymi, na których działa przedsiębiorstwo.” Wydaje się, że  tym akapicie 

„pomieszano” kilka kwestii. Zakres controllingu dotyczy tego, czy controllingiem 

obejmujemy całe przedsiębiorstwo, czy też jego obszar funkcjonalny (np. gdy wdrażamy 

controlling personalny w odniesieniu do obszaru zarządzania zasobami ludzkimi), bądź też 

proces  (w przypadku controllingu procesów) lub przedsięwzięć (w przypadku controllingu 

projektów). Inną kwestią jest wyodrębnienie instytucjonalne controllingu, które może polegać 

na utworzeniu działu controlingu lub stanowiska controllera. Kolejnym zagadnieniem jest zaś 

centralizacja controllingu lub jego decentralizacja (choć controling zawsze wiąże się z pewną 

decentralizacją w postaci utworzenia ośrodków odpowiedzialności, a więc przypisania 

autonomii decyzyjnej oraz odpowiedzialności np. za koszty kierownikom centrów 

odpowiedzialności). Dodatkową kwestią jest rola controllera w przedsiębiorstwie, jego 

zadania oraz postrzeganie go przez innych pracowników oraz jego autopercepcja. Wszystkie 

te zagadnienia stanowią przedmiot badań i istnieją zarówno polskojęzyczne, jak i 

anglojęzyczne publikacje na ich temat. 
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Nie rozumiem, dlaczego Doktorantka wytłuszcza akurat tekst w następującym zdaniu: 

„W celu doprecyzowania narzędzi kontrolingu, należy wyjaśnić, że będą nimi narzędzia, 

które służą do realizacji zadań kontrolingu i wykorzystywane są w procesie jego 

funkcjonowania (głównie przez kontrolerów, ale nie wyłącznie, zwłaszcza w tych 

przedsiębiorstwach, w których takie stanowisko nie zostało wyszczególnione w strukturze 

organizacyjnej).” (str. 101). Jest to jedyne wytłuszczenie w pracy. Ponadto zacytowane 

stwierdzenie jest tautologiczne. To trochę tak, jak gdyby powiedzieć, że „instrumenty 

chirurgiczne to instrumenty służące do realizacji zabiegów chirurgicznych w procesie 

przeprowadzania zabiegów chirurgicznych (głownie przez chirurgów, ale nie w tych 

szpitalach, w których chirurgów nie ma)”. Zdanie takie nie niesie za sobą żadnej dodanej 

wartości informacyjnej. 

Na str. 104 znajduje się wywód dotyczący rachunku kosztów pełnych i rachunku 

kosztów zmiennych. Jest on w dużej mierze nieprecyzyjny. Ponadto Doktorantka nie 

zauważa, iż rachunki te mają inne cele. Rachunek kosztów pełnych jest sporządzany na 

potrzeby obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej, natomiast rachunek kosztów 

zmiennych realizuje przede wszystkim zapotrzebowanie na informację zarządczą i umożliwia 

podejmowanie racjonalnych decyzji. Rozróżnienie to jest szczególnie istotne z perspektywy 

controllingu, którego zadaniem jest informacyjne wspomaganie zarządzania. 

Autorka stwierdza, iż rachunek kosztów ABC jest „odpowiedzią na krytykę 

powyższych rachunków” (str. 104), jednakże nie wspomina jakie zarzuty stawiono wobec 

rachunku kosztów zmiennych i rachunku kosztów pełnych. Ponadto Doktorantka popełnia 

błąd merytoryczny utożsamiając rachunek kosztów ABC z metodą klasyfikacji zjawisk o tej 

samej nazwie (str. 104-105). Tymczasem w tym przypadku nazwa ABC zastosowana w 

odniesieniu do metody i rachunku kosztów stanowi homonim, ale rachunek kosztów ABC i 

metoda ABC nie są synonimami. Rachunek kosztów ABC to rachunek kosztów działań, 

którego anglojęzyczna nazwa to activity based costing, od której skrót brzmi właśnie ABC. 

Natomiast metoda ABC to metoda analizy i klasyfikacji zjawisk, dążąca do identyfikacji tych 

niewielki ilości, które maja wielką wartość. Jej korzenie sięgają badań nad rozkładem 

bogactw na świecie i prezentowane są graficznie na tzw. wykresie Pareto (na tyle 

popularnym, że w najnowszych wersjach MS Excel jest on jednym z wykresów domyślnych). 

Klasyfikacja metodą ABC nie musi odnosić się do kosztów. Może ona dotyczyć np. 



 

Strona 7 z 14 
 

identyfikacji klientów kluczowych (czyli tej niewielkiej liczebnie grupy klientów, która 

sumarycznie daje największy przychód ze sprzedaży). Z drugiej strony, metoda ABC może 

zostać zastosowana również do klasyfikacji kosztów, niezależnie od tego, czy używamy 

rachunku kosztów ABC, czy też innego. Wspomniana metoda XYZ dotyczy stabilności 

przebiegu zjawisk w czasie i również nie musi (choć może) dotyczyć ponoszenia kosztów. Na 

podstawie klasyfikacji XYZ można wyodrębnić zjawiska, które są regularne lub stałe, które 

wykazują sezonowość, i które przebiegają nieregularnie, wobec czego można ją zastosować 

np. w prognozowaniu wielkości sprzedaży lub przychodów ze sprzedaży. Tak więc metoda 

nie tyle umożliwia, jak to pisze Doktorantka, „określenie jak często dana grupa asortymentu 

jest sprzedawana”, ale pozwala na określenie stopnia regularności sprzedaży i stwierdzenie, 

czy jest możliwe dokładne jej prognozowanie na przyszłość na podstawie dnach 

historycznych. 

We fragmencie dotyczącym controllingu w obszarze marketingu i sprzedaży 

Doktorantka pomija moja monografię pt. „Controling działalności marketingowej” wydanej 

przez PWE. Nie piszę tego przez wzgląd na to, iż książka jest mojego autorstwa, ale dlatego, 

że jest – o ile mi wiadomo – jedyną monografią polskojęzyczną na temat controllingu 

marketingu. Notabene zawiera ona także wyjaśnienie, czym są analizy ABC i XYZ. 

Na str. 122, po wywodzie dotyczącym kosztów związanych z pracownikami Autorka 

stwierdza, iż identyfikacja kosztów pracowniczych może być pomocna przy obliczaniu 

mierników przedstawionych w tabeli 11. Tymczasem w tabeli tej zawarto (poza wskaźnikiem 

zasobów osobowych) jedynie typowe wskaźniki finansowe, przynależące do analizy 

finansowej, których obliczenie jest możliwe poprzez dzielenie przez siebie określonych 

wartości pozycji bilansowych. Identyfikacja kosztów pracowniczych nie jest potrzebna do 

obliczenia tych mierników. 

Doktorantka nadużywa słowa „powyższy”.  Powoduje to, iż język można odebrać jako 

pretensjonalny i uznać za brak posiadania zasobu odpowiedniego słownictwa (np. słów takich 

jak „zaprezentowany”, „wymieniony”, „przedstawiony”). Z udziałem słowa „powyższy” 

powstają zdania typu: ”Umiejscawiając zarządzanie ryzykiem personalnym na powyższej 

klasyfikacji, należy szukać go przede wszystkim w klasyfikacji dotyczącej czynników ryzyka 
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i ich źródeł  […]„ (str. 49), które brzmią co najmniej dziwnie. Ponadto w pracy nie wskazano 

dat dostępu do źródeł internetowych. 

Ze zdania na str. 103 („Obszar operacyjny […] stanowi w przedsiębiorstwach zarówno 

najbardziej pracochłonny, jak i kosztochłonny proces […], stąd istotny staje się kontroling 

tego obszaru.”) wynika, że Doktorantka utożsamia obszar z procesem, co nie jest prawidłowe. 

Za przykład mogą służyć różne procesy kadrowe przebiegające w obszarze zarządzania 

zasobami ludzkimi, np. proces doboru pracowników. Co więcej, procesy mogą dotyczyć kilu 

obszarów w przedsiębiorstwie. Proces wprowadzania produktu na rynek może wymagać 

działań w wielu obszarach (np. badań marketingowych – w obszarze marketingu, badań 

produktowych – w obszarze badań i rozwoju; kalkulacji kosztów i ustalania cen -w obszarze 

rachunkowości i controllingu). 

Na str. 103 Autorka stwierdza: „Do głównych zadań kontrolingu obszaru 

operacyjnego zalicza się […] optymalizację pod względem kosztów (zarządzanie kosztami 

stałymi, wśród których znajdują się wynagrodzenia), […].” Mam do tego zdania kilka uwag. 

Po pierwsze, w zarządzaniu kosztami używa się pojęcia „optymalizacja kosztów” (a nie 

„optymalizacja pod względem kosztów”). Po drugie, nie jest prawdą, ze wynagrodzenia to 

koszt stały. Rzeczywiście, każde wynagrodzenie posiada część stałą (zasadnicza część 

wynagrodzenia, inaczej wynagrodzenie podstawowe, określone kwotowo na umowie o pracę) 

Suma wynagrodzeń podstawowych wszystkich pracowników przedsiębiorstwa powinna 

zostać zaliczona do kosztów stałych przedsiębiorstwa. Jednakże wynagrodzenia mogą także 

posiadać część ruchomą, prowizyjną, motywacyjną, która nie jest stała a zależy np. od 

zrealizowania określonych celów, wypracowania marży, więc ma charakter typowo zmienny., 

nie wspominając już o wynagrodzeniu akordowym, stanowiącym typowy koszt zmienny. 

Część badawcza (rozdział metodyczny i empiryczny) stanowi najsilniejszą stronę 

recenzowanej rozprawy. Badania są skrupulatnie zaprojektowane i przeprowadzone, 

metodyka odpowiednio dobrana (i uwzgledniająca zastosowanie triangulacji danych) oraz 

uzasadniona, wnioski wysnute rzetelnie. Niewątpliwie duży wkład pracy, jaką Doktorantka 

musiała włożyć w przygotowanie empirycznej części swojej dysertacji, przekładają się także 

na wysoką jakość prezentowanych analiz, wyników, zestawień wyciąganych wniosków oraz 
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sformułowanych propozycji. Wysoko oceniam je zarówno z punktu widzenia walorów 

poznawczych, jak i możliwości zastosowań w praktyce. 

Przy lekturze ostatniego podrozdziału oraz zakończenia dysertacji pojawia się 

stosunkowo najwięcej problemów ze zrozumieniem poszczególnych zdań lub stwierdzeń, 

szczególnie ze względu na dużą liczbę błędów frazeologicznych, gramatycznych, 

stylistycznych i innych. Można wymienić następujące przykłady:  

• str. 211: „1. Zapewnienie pozytywnego nastawienie pracowników do kontroli:”; 

• str. 221: „.Podobnie za zaskakujące można przyjąć podejście niektórych z organizacji 

świadomie rezygnujących z wybranych zasad (np. nadużycia wydatków służbowych), 

kreując zaufanie do pracowników i weryfikując jedynie znaczące odstępstwa.” – z tego 

zdania wynika, że zasadą powinno być nadużywanie wydatków służbowych; 

• str. 222: „W związku z tą relacją ważnym obszarem badawczym będzie również 

weryfikacja całkowitych kosztów kontroli, a więc wydatków na wdrażanie narzędzi, ich 

weryfikację, aktualizację, kosztów czasu pracowników korzystających z tych narzędzi czy 

właśnie kosztów organizacyjnych i społecznych.”- w działaniach badawczych weryfikacja 

dotyczy hipotez (a nie jest obszarem badawczym); ponadto błędem jest utożsamianie 

kosztu z wydatkiem. Koszt jest wartościowo sformułowanym, celowym i racjonalnym 

zużyciem czynnika produkcji, wydatek natomiast „wypływem” gotówki z kasy lub 

rachunku bankowego. W tym sensie koszt jest pewna abstrakcją, natomiast  wydatek 

realnym przepływem pieniądza. Jako przykład może służyć zakup i zużycie materiałów. 

Koszt będzie ewidencjonujemy w momencie zużycia materiałów, wydatek z nimi 

związany natomiast nastąpi w momencie zapłaty za materiały. Ponadto należy zauważyć, 

iż istnieją koszty, które nie są wydatkami. 

• str. 222-223: „Być może właśnie aspekt tych kosztów jest przyczyną niepodejmowania 

działań lub podejmowanie działań nieadekwatnych do wysokości szkody wobec 

pracowników dokonujących nadużyć, co zidentyfikowane zostało podczas prowadzonych 

badań, a nie zostało w pracy zbadane.” – stwierdzenie, że „aspekt kosztów jest przyczyną 

niepodejmowania” jest co najmniej niezgrabne.  
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Na str. 217 zawarte jest następujące stwierdzenie: „Przedstawienie wniosków w tym 

zakresie poprzedzone było jednak gruntowną analizą problematyki kontrolingu (jako 

wybranej grupy narzędzi).” Po pierwsze, Doktorantka sama dokonuje w tym momencie 

recenzji swojej pracy. Po drugie, w mojej opinii, rozdział dotyczący controllingu zwiera 

najwięcej niedociągnięć. Tym samym moja opinia jako recenzenta jest sprzeczna z recenzją, 

którą wystawiła sobie sama Autorka.  

Na str. 223 Autorka stwierdza, iż zastosowanie narzędzi controllingu w zapobieganiu 

nadużyciom cechuje „neutralność z perspektywy wpływu na atmosferę pracy”. Nie zgadzam 

się z tym stwierdzeniem, także z punktu widzenia doświadczenia konsultanta z zakresu 

controlingu personalnego. Zazwyczaj pozyskana przez pracowników informacja o tym., że  w 

przedsiębiorstwie będzie wdrażany controlling personalny, automatycznie wywołuje u nich 

skojarzenie z nadchodzącymi zwolnieniami. Ponadto zarządy jednostek gospodarczych często 

mając świadomość konieczności podjęcia niepopularnych działań (zwolnienia, zmiany 

strukturalne, racjonalizacja kosztów, zwiększenie kontroli) korzystają z usług doradców 

zewnętrznych głównie w celu przedstawienia danej decyzji nie jako własnego pomysłu, tylko 

jako wytycznej konsultanta. 

Poza uwagami nasunęły mi się pytania i zagadnienia, do których będę chciała 

nawiązać w trakcie publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską. Są one następujące. 

1) Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce, istnieje bardzo wiele ujęć 

definicyjnych controllingu. Które z nich jest najbliższe Doktorantce w kontekście 

problematyki dysertacji? 

2) Wiele przedsiębiorstw, szczególnie z branży IT, po okresie pandemii i 

obowiązkowej izolacji nadal pozostało przy pracy zdalnej we względu na jej wyższą 

wydajność. Jednocześnie praca ta niesie za sobą ryzyko nadużyć. Jakie kryteria, zdaniem 

Doktorantki, powinien przyjąć pracodawca chcący podjąć decyzję o kontynuacji telepracy lub 

o powrocie do pracy „klasycznej”? Czym powinien się on kierować tak, by rzetelnie 

porównać potencjalne koszty związane z nadużyciami pracowniczymi w momencie pracy 

online z korzyściami związanymi z efektywnością i wydajnością pracy? 



 

Strona 11 z 14 
 

3) Polska jest krajem o bardzo niskim poziomie zaufania społecznego, co potwierdzają 

zarówno badania polskie (np. Diagnoza Społeczna), jak i międzynarodowe (np. European 

Social Survey). Jak, zdaniem Doktorantki, wpływa to zarówno na nadużycia pracownicze, jak 

i możliwość wykorzystania w ich zwalniaczu instrumentów controllingu personalnego oraz 

controllingu procesów? 

4) Autorka nawiązuje w swoich wywodach do prac Zygmunta Freuda. Jakie, zdaniem 

Doktorantki, mechanizmy obrony ego zidentyfikowane przez tego klasyka psychologii, 

najczęściej są stosowane przez osoby popełniające nadużycia pracownicze? 

5) W jaki sposób, zdaniem Doktorantki, zapisy kodeksu pracy wpływają na nadużycia 

pracownicze oraz na możliwość zniwelowania ich kosztów? 

6) Autorka w swojej pracy stwierdza: „Powyższe modele wskazują na różnorodne 

czynniki skłaniające pracowników do dokonywania nadużyć, nie tylko te zależne od 

osobowości, ale również wynikające z działań przedsiębiorstw. Wśród nich najbardziej 

rozpowszechnionym modelem i zarazem modyfikacją trójkąta nadużyć jest diament nadużyć, 

jednak pomimo wzbudzenia zainteresowania środowiska akademickiego i praktyków, nie 

został on uwzględniony przez oficjalne organy kontroli na świecie” Jakie – zdaniem 

Doktorantki – są lub powinny być cechy modelu nadużyć, które powodowałyby możliwość 

zastosowania go w praktyce przez uprawnione do zapobiegania nadużyciom lub ścigania ich 

organy? 

 

Sformułowane we wcześniejszej części recenzji uwagi nie podważają mojej 

pozytywnej opinii o pracy (a ich brak świadczyłby głównie o braku rzetelności recenzenta). 

Ponadto niektóre z nich wynikają z ambitnego doboru interdyscyplinarnej problematyki, 

który niewątpliwie należy docenić. 

Recenzowana rozprawa posiada wiele zalet. Do najważniejszych z nich, stanowiących 

jednocześnie niewątpliwe osiągniecia Doktorantki,  zaliczam:  

• trafne zdefiniowanie luki badawczej, 
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• dobór właściwych, w odniesieniu do przedmiotów badań, narzędzi badawczych i 

zastosowanie odpowiednej metodyki badań, 

• ambitną i niekonformistyczną decyzję o zastosowaniu metod jakościowych – bardziej 

pracochłonnych i mniej docenianych niż badania ilościowe, 

• dokonanie trafnej triangulacji oraz umiejętne wykorzystanie różnych źródeł danych 

(zastanych, pochodzących z dokumentacji sądowej oraz pozyskanych na podstawie 

sondażu diagnostycznego), 

• rzetelną analizę raportów o nadużyciach pracowniczych, 

• rzetelnie przeprowadzone, pracochłonne badania w sądach: wywiady z sędziami oraz 

analizę akt sądowych (jak wskazuje sama doktorantka – sama identyfikacja właściwych 

sądów nie była oczywista, ze względu na to, iż nadużycia pracownicze były zarówno 

przedmiotem postępowań karnych, jak i postepowań z zakresu prawa pracy),  

• rzetelne badania w przedsiębiorstwach: sondaż diagnostyczny przeprowadzony za pomocą 

wywiadu prowadzonego na podstawie autorskiego kwestionariusza, 

• zauważenie interdyscyplinarnego charakteru podjętej problematyki, 

• wyjaśnienie istoty nadużyć pracowniczych i sformułowanie ich autorskiej definicji, 

• identyfikację uwarunkowań nadużyć,  

• zestawienie powstałych na gruncie różnych nauk teorii wyjaśniających występowanie 

nadużyć pracowniczych, 

• osadzenie ryzyka nadużyć pracowniczych w szerszym kontekście zarządzania ryzykiem, 

• dokonanie przeglądu klasyfikacji ryzyka,  

• dokonanie analizy porównawczej różnych standardów zintegrowanego zarządzania 

ryzykiem, 

• zestawienie różnych podejść do zarządzania ryzykiem nadużyć, 
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• wyszczególnienie najważniejszych kategorii nadużyć pracowniczych, 

• wyjaśnienie zależności między kategoriami, rodzajami, znaczeniem i skalą skutków 

nadużyć, 

• opracowanie dobrych praktyk controllingu personalnego w zarządzaniu ryzykiem nadużyć 

pracowniczych, 

• propozycja zastosowania narzędzi controllingu personalnego służących do wykrywania 

nadużyć pracowniczych i zapobiegania im w różnych obszarach, 

• określnie popularności oraz wyjaśnienie przyczyn braku zastosowania działań 

wykrywających nadużycia pracownicze oraz zapobiegających nadużyciom 

pracowniczym, 

• wypracowanie matematycznego sposobu oceny narzędzia ograniczającego ryzyko 

nadużyć pracowniczych. 

Do szczególnych walorów recenzowanej dysertacji zaliczyć należy możliwości 

szerokiego wykorzystania wyników badań i propozycji Autorki w praktyce, w tym w 

prawodawstwie, zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu procesami i zarządzaniu 

kosztami. Dodatkowo zwartość pracy może inspirować naukowców do zgłębiania nowych 

obszarów badawczych, w szczególności poprzez wprowadzenie wątków psychologicznych, 

socjologicznych, etycznych i kulturowych.  

Uważam, że praca zasługuje na publikację w formie monograficznej (z wyłączeniem 

lub po poprawie treści rozdziału drugiego traktującego o controllingu), po dokonaniu solidnej 

korekty językowej. 

 

Konkludując stwierdzam, że rozprawa doktorska pt. ”Narzędzia kontrolingu 

wspomagające zarządzanie ryzykiem nadużyć pracowniczych” w pełni spełnia 

wymogi, stawiane w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce. Wobec tego wnioskuję o dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapów 

postępowania w przewodzie doktorskim w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu i jakości”. 
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Ponadto, ze względu na  nowatorski i interdyscyplinarny charakter pracy, 

niezwykle solidnie przygotowane i przeprowadzone badania empiryczne, ważkie wnioski 

oraz potencjalnie szeroki zakres zastosowania wyników zarówno na poziomie mikro jak i 

makro, wnioskuję o wyróżnienie pracy stosowną nagrodą. 
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