
 

 

Prorektor do spraw Finansów i Rozwoju 

Kierownik Katedry Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. nadzw. UE

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 00 • fax  71 3672778 
e-mail: 
www.ue.wroc.pl 

 

 

Wrocław, 02 kwietnia 2019 

Recenzja  

rozprawy doktorskiej mgr Anny Moniki Filipowskiej-Żyły nt. „Rachunek kosztów jakości w instytu-

cjach odpowiedzialnych za programy współfinansowane ze  środków Unii Europejskiej”  

napisanej w pod kierunkiem Promotora dra hab. Piotra Szczypy, prof. nadzw. PWSZ w Koninie  

1. Wstęp 

 

Niniejszą recenzję przygotowałem na podstawie pisma prof. dr hab. Juliusza Engelhardta, Dziekana 

Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, z dnia 18 lutego 2019 r. (WUA-

4120/5/2019/71).  

Recenzję przygotowano uwzględniając następujące kryteria: ocenę wyboru problemu badawczego, 

tematu i zakresu rozprawy, ocenę celów i tez pracy, ocenę struktury pracy, ocenę metod i źródeł informa-

cji, ocenę zawartości merytorycznej oraz ocenę formalną pracy. Ocena całościowa dotyczy oryginalnego 

rozwiązania problemu naukowego, wykazywania ogólnej wiedzy teoretycznej kandydata oraz umiejętno-

ści samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. 

2. Ocena wyboru problemu badawczego, tematu i zakresu rozprawy  

 

Koszty jakości stanowią ważną kategorię kosztów ponoszonych zarówno w przedsiębiorstwie, jak też 

w podmiotach niezorientowanych na zysk a przy tym bardzo trudno poddają się identyfikacji w obszarze 

rachunkowości finansowej. Mając na względzie, że w generalnie rzecz ujmując podstawowym źródłem 

informacji o kosztach jest ewidencja księgowa, wyodrębnienie kosztów jakości stanowi poważne wyzwa-

nie w zarządzaniu jednostkami i tym samym wymaga zaprojektowania odpowiedniego systemu rachunku 

kosztów jakości.    
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W rachunku kosztów jakości występuje wiele dylematów dotyczących ujmowania i gru-

powania kosztów jakości, ewidencji, raportowania i analizy kosztów jakości. Problemy te 

stanowią poważne wyzwania w szczególności w sektorze publicznym, gdzie rachunek kosz-

tów jakości nie jest rozpowszechniony a świadomość pracowników w zakresie kosztów jako-

ści nie jest wystarczająca. W związku z tym poszukiwania naukowe dotyczące diagnozy stanu 

istniejącego w zakresie kosztów jakości oraz projektowania rachunku kosztów jakości, w 

szczególności w podmiotach odpowiedzialnych za wydatkowanie środków pomocowych z 

Unii Europejskiej, należy przywitać z uznaniem.   

Nie mam zatem wątpliwości, że problematyka wybrana przez Autorkę rozprawy jest inte-

resująca i ważna zarówno z poznawczego, jak i naukowego punktu widzenia, w szczególności 

mając na względzie, że Doktorantka w swojej dysertacji analizuje strukturę kosztów jakości w 

instytucjach związanych z zarządzaniem i kontrolą krajowych i regionalnych programów ope-

racyjnych. 

Należy zatem uznać, że dokonany wybór problemu badawczego spełnia wymagania sta-

wiane pracom doktorskim. Przedmiotem dociekań naukowych jest problem naukowo-

badawczy z elementami niezwykle ważnymi z praktycznego punktu widzenia i rozwiązanie 

tego problemu może stanowić podstawę uzyskania stopnia naukowego doktora.   

Tytuł rozprawy doktorskiej mgr Anny Moniki Filipowskiej-Żyły jest komunikatywny i 

odpowiada zawartości merytorycznej pracy.  

Temat precyzyjnie określa zakres przedmiotowy rozprawy, którym jest rachunek kosztów 

jakości. Zakres podmiotowy obejmuje instytucje odpowiedzialne za programy współfinanso-

wane ze środków Unii Europejskiej. We wstępie ujawniono zakres przestrzenny rozprawy, 

dotyczący programów operacyjnych realizowanych na terenie całego kraju. Zakreślono jed-

noznacznie zakres czasowy prowadzonych badań empirycznych, wskazując na dane wtórne 

za lata 2007-2016 oraz badania pierwotne prowadzone w latach 2017-2018 wśród instytucji 

zarządzających wybranymi programami operacyjnymi w zakresie perspektywy finansowej 

2007-2013, z elementami porównawczymi perspektywy 2014-2020. 

 

3. Ocena celów i tez pracy 

 

Podjęty przez Autorkę pracy problem badawczy zdeterminował postawiony w niej cel, 

który Doktorantka określa na s. 12 jako „opracowanie koncepcji rachunku kosztów jakości w 

instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie programów współfinansowanych ze środków 
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pochodzących z Unii Europejskiej”. Sformułowanie to jest wyrażone syntetycznie i ogólnie 

poprawne. Autorka przedstawia również trzy cele szczegółowe: 

1) Ustalenie elementów rachunku kosztów jakości oraz norm, systemów jakości stoso-

wanych przez instytucje realizujące zadania wdrożeniowe, 

2) Identyfikacja kosztów jakości charakterystycznych dla instytucji wykonujących zada-

nia wdrożeniowe, 

3) Określenie wpływu czynnika ludzkiego na powstawanie kosztów jakości.    

Wymienione cele niestety nie korespondują ściśle ze strukturą pracy i Doktorantka jedno-

znacznie nie wskazuje, jakie cele szczegółowe pragnie osiągnąć w kolejnych rozdziałach. 

Ponadto sformułowania „ustalenie elementów” oraz „określenie wpływu czynnika ludzkiego” 

nie są jednoznaczne. Autorka stawia aż dwadzieścia osiem pytań badawczych oraz wymienia 

piętnaście problemów naukowych, które następnie rozwija w tekście pracy.    

Na tle tych pytań i problemów Autorka sformułowała hipotezę badawczą w brzmieniu: 

„Elementy rachunku kosztów jakości występujące w instytucjach odpowiedzialnych za pro-

gramy współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej są niewystarczające 

do przeprowadzenia analizy kosztów ponoszonych przez te instytucje w kontekście skutecz-

ności ich działania” (s. 11). Uważam, że nie można tego sformułowania uznać za hipotezę 

badawczą, natomiast jest to to teza. Druga część zdania jest niejasna, bo nie wiadomo, czy 

chodzi o wpływ kosztów jakości na skuteczność działania badanych instytucji. 

  

4. Ocena metod i źródeł  

 

W części teoretycznej pracy Autorka opiera swoje rozważania na krytycznych studiach li-

teratury, analizie aktów prawnych, wytycznych dotyczących jakości, kosztów jakości, ra-

chunku kosztów jakości, wymogów jakościowych dotyczących systemu zarzadzania i kontro-

li, wdrażania programów operacyjnych. W pracy Doktorantka wykorzystała 119 naukowych 

opracowań zwartych i artykułów, z czego ok. 15% stanowią publikacje anglojęzyczne, co 

świadczy o wystarczającym wykorzystaniu światowego dorobku naukowego z zakresu ra-

chunku kosztów jakości. Autorka ponadto wykorzystała 35 aktów prawnych i wytycznych, 

442 raporty i dokumenty strategiczne oraz zasoby 87 stron internetowych.   

W części empirycznej Autorka przeprowadziła badania własne na podstawie kwestiona-

riuszy ankiety na próbie instytucji zarządzających programami operacyjnymi oraz instytucji 
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pośredniczących i wdrażających, którym instytucje zarządzające przekazały część sowich 

zadań. Podjęto również próbę zastosowania metod statystycznych z wykorzystaniem współ-

czynnika korelacji Pearsona w celu ustalenia zależności między badanymi cechami ustalony-

mi na podstawie danych wtórnych pochodzących z analizowanych raportów i sprawozdań. 

  Generalnie uważam, że praca pod względem metodycznym przy postawionych celach i 

przyjętej tezie oraz metodach badawczych odpowiada wymaganiom stawianym pracom dok-

torskim. 

 

    

5. Ocena struktury pracy  

 

Praca obejmuje 348 stron maszynopisu, składa się ze wstępu, w którym sformułowano cel 

badawczy, wykazu symboli, pięciu rozdziałów, zakończenia, bibliografii oraz spisów tabel i 

rysunków oraz załączników. Rozprawa obejmuje swoim zakresem wszystkie najważniejsze 

elementy konstrukcyjne, można zatem uznać, że jest pod tym względem kompletna. Proporcje 

objętościowe między poszczególnymi rozdziałami zostały zachowane. Jako zaletę uważam to, 

że każdy rozdział ma krótkie podsumowanie, co ułatwia odbiór pracy i właściwe zrozumienie 

tekstu.  

Tytuły poszczególnych rozdziałów w większości zostały sformułowane poprawnie a ich 

nazwy są zgodne z wewnętrzną zawartością, rozwiniętą w podrozdziałach. Zgłaszam zastrze-

żenia do niektórych sformułowań tytułów. Tytuł rozdziału 3 jest niejasny, ponieważ nie wia-

domo, czego dotyczy sformułowanie „ocena danych pod kątem rachunku kosztów jakości”. 

W tytule podrozdziału 1.3 pojawia się zwrot „wdrażania środków”, który uważam za nie-

zręczny i niezrozumiały. Z kolei z tytułu podrozdziału 2.3 nie wynika, jaki „wynik instytucji” 

Autorka ma na myśli. Tytuł podrozdziału 5.1. stanowi w zasadzie powtórzenie tytułu całego 

rozdziału 5, czego nie można uznać za dobrą praktykę.       

 

6. Ocena zawartości merytorycznej rozprawy  

 

Zawartość merytoryczna rozprawy jest ujęta w pięciu rozdziałach, które koncentrują się 

na problematyce rachunku kosztów jakości w podmiotach odpowiedzialnych za programy 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający do problematyki rachunku kosztów jako-

ści w administracji. Autorka wyjaśniła uwarunkowania i problemy związane z prowadzeniem 



 

Strona 5 z 7 
 

rachunku kosztów jakości w administracji, w szczególności dotyczące ewidencji i ujawniania 

kosztów jakości w systemie rachunkowości. Zwróciła uwagę na wymogi jakościowe wynika-

jące z regulacji prawnych oraz omówiła stan wdrożenia norm ISO przez instytucje realizujące 

funkcje wdrożeniowe dla programów operacyjnych w Polsce. Warto docenić analizę kosztów 

i efektów podejmowanych działań projakościowych. 

Rozdział ten uznaję za niezbędne merytoryczne wprowadzenie do zakresu przedmiotowe-

go i podmiotowego prowadzonych badań, jednak trudno mi zaakceptować proponowane 

przez Autorkę definicje. Doktorantka definiuje jakość jako „poziom wdrożenia uświadomio-

nych i nieuświadomionych potrzeb społeczności i jej członków poprawiających standard ży-

cia w sposób spełniający ich oczekiwania jako interesariuszy” (s. 28). Pojawia się pytanie, 

czy jakość to rzeczywiście „poziom wdrożenia”? Wątpliwość mam również w odniesieniu do 

kosztów jakości (s. 30), które Doktorantka wyjaśnia, posługując się zwrotem „wartość dzia-

łań”. Czy nie lepiej byłoby uznać, że chodzi o „wartość zasobów zużywanych przy wykony-

waniu działań”? Wreszcie definicja rachunku kosztów jakości na s. 31 sprowadza się do 

stwierdzenia, że to „zestawienie kosztów jakości w ustalonym układzie (…)”. Czy rachunek 

kosztów można ograniczyć wyłącznie do zestawienia?          

W rozdziale drugim Autorka podejmuje problematykę identyfikacji kosztów jakości w 

administracji. Już na samym początku pojawia się pytanie, co Doktorantka ma na myśli, pi-

sząc, że „koszty jakości mogą mieć charakter finansowy bądź pozafinansowy” skoro wcze-

śniej twierdziła, że koszty jakości są wyrażane wartościowo. Oczywiście ponoszenie kosztów 

jakości może mieć różne przyczyny, przy czym w moim przekonaniu konsekwencje braku 

jakości można wyrazić w jednostkach pieniężnych. Warto byłoby wyjaśnić precyzyjnie, czym 

są koszty niefinansowe (s. 65). Doceniam przedstawioną w tym rozdziale autorską propozycję 

klasyfikacji kosztów jakości w instytucjach zarządzających programami operacyjnymi. Dok-

torantka proponuje ponadto wiele mierników i wskaźników do oceny jakości, przy czym war-

to byłoby jednoznacznie wyjaśnić różnicę między miernikami i wskaźnikami.    

Rozważania dotyczące istoty efektywności oraz skuteczności moim zdaniem można 

wzbogacić. Autorce pomogłaby bardziej wnikliwa kwerenda i dotarcie do wielu współcze-

snych pozycji monograficznych na temat efektywności w sektorze publicznym (na przykład: 

M. Kachniarz, Efektywność usług publicznych – teoria i praktyka, UE Wrocław 2012). 

W rozdziale trzecim Doktorantka omawia problemy wynikające z ustaleń instytucji audy-

towej w ramach audytów systemu zarządzania i kontroli oraz audytów operacyjnych w anali-

zowanych instytucjach. Omówiła na początku rozdziału przyjętą metodykę badań ilościo-
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wych, którą stara się konsekwentnie realizować. Po przeprowadzeniu analiz Autorka wnio-

skuje, że przeprowadzane audyty mają pozytywny wpływ na jakość działania systemu dystry-

bucji środków pochodzących z Unii Europejskiej. W kolejnym rozdziale Autorka wyjaśnia 

założenia badań własnych na podstawie danych pierwotnych i danych zastanych. Należy do-

cenić klarowne przedstawienie procedury badawczej oraz realizacji wywiadu eksperckiego. 

Doktorantka ustaliła, w jakim stopniu badane instytucje identyfikują koszty jakości, dokonują 

podziału kosztów jakości, mierzą koszty jakości, prowadzą rachunek kosztów jakości, 

uwzględniają osiągnięcie założonych celów w rachunku kosztów jakości, dokonują oceny 

uzyskanej jakości realizowanych celów, prognozują poniesione koszty jakości, wyznaczają 

koszty jednostkowe operacji itd. Wyniki badań w tym rozdziale mają duże znaczenie po-

znawcze i należy docenić wkład Autorki w ich przeprowadzenie.  

Kluczowe znaczenie ma ostatni rozdział, w którym Autorka przedstawia swoją koncepcję 

rachunku kosztów jakości. Nie do końca jest jasne, czy na stronie 199 Doktorantka wprowa-

dza etapy rachunku kosztów jakości czy założenia koncepcyjne tego rachunku. Na tym tle 

rodzi się pytanie, jaką rolę w tej koncepcji odgrywa pomiar kosztów jakości, skoro nie został 

przez Autorkę wyodrębniony a stanowi kluczowy element każdego rachunku kosztów. Ponad-

to czy zdaniem Doktorantki analiza kosztów jakości jest tożsama z intepretowaniem kosztów 

jakości, czyli ostatnim elementem Jej koncepcji? Z lektury podrozdziału 5.2 nie wynika bez-

pośrednio, czy Autorka dąży do omówienia organizacji rachunku kosztów w znaczeniu czyn-

nościowym czy atrybutowym. Byłoby dobrze przedstawić problemy organizacji rachunku 

kosztów jakości odrębnie z uwzględnieniem obu aspektów. Autorka z jednej strony pisze, że 

Jej koncepcja nie została zweryfikowana, z drugiej zaś omawia propozycję wdrożenia. Na 

tym tle rodzi się kolejne pytanie, jakie bariery implementacji tego rachunku w praktyce moż-

na uznać za najbardziej istotne.   

  

 

7. Ocena kwestii formalnych i poprawności językowej 

 

Język pracy jest w przeważającej części jasny i zrozumiały. Rzadko pojawiają się błędy 

stylistyczne i niezgrabności językowe.  Generalnie Doktorantka wykazała dobre opanowanie 

warsztatu pisarskiego. Autorka dołożyła należytej staranności, aby w największym stopniu 

ułatwić lekturę dysertacji i odbiór zawartych w niej treści.  
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8. Ocena podsumowująca  

 

Przedstawione w recenzji uwagi, wątpliwości, spostrzeżenia i pytania miały na celu wska-

zanie Doktorantce dostrzeżonych przez Recenzenta uchybień i możliwości innego spojrzenia 

na analizowany problem i metodykę pisania pracy naukowych. Pomimo zgłoszonych uwag 

uważam, że rozprawa doktorska mgr Anny Moniki Filipowskiej-Żyły nt. „Rachunek kosz-

tów jakości w instytucjach odpowiedzialnych za programy współfinansowane ze  środ-

ków Unii Europejskiej” stanowi naukowe opracowanie poświęcone problematyce pomiaru i 

wdrażania rachunku kosztów jakości w jednostkach odpowiedzialnych za zarządzanie środ-

kami z Unii Europejskiej. Doktorantka podjęła próbę przeprowadzenia wywodu naukowego, 

w którym następstwo rozpatrywanych zagadnień jest uzasadnione.  

Osiągnięcia naukowe rozprawy doktorskiej należy rozpatrywać w trzech obszarach: po-

znawczym, metodologicznym i praktycznym.  W zakresie poznawczym dzięki przeprowadze-

niu badań empirycznych Autorka zaprezentowała własne wyniki dotyczące diagnozy, w jakim 

zakresie analizowane podmioty identyfikują koszty jakości i prowadzą rachunek kosztów 

jakości. Podstawowym osiągnięciem metodologicznym jest próba odpowiedzi na postawione 

pytania badawcze i zaproponowanie autorskiej koncepcji rachunku kosztów jakości w insty-

tucjach odpowiedzialnych za programy operacyjne. W aspekcie praktycznym uzyskane rezul-

taty mogą pozwolić na sformułowanie wielu rekomendacji, ukierunkowanych na doskonale-

nie rachunku kosztów jakości w praktyce funkcjonowania badanych podmiotów. 

Reasumując, stwierdzam, że rozprawa doktorska przygotowana przez mgr Annę Monikę 

Filipowską-Żyłę nt. „Rachunek kosztów jakości w instytucjach odpowiedzialnych za pro-

gramy współfinansowane ze  środków Unii Europejskiej” spełnia wymagania określone w 

art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki. Stawiam zatem wniosek o dopuszczenie Jej do kolejnych 

etapów podstępowania o nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych. 

 

Wrocław, 02 kwietnia 2019 r. 

 

 


