
1 
 

Toruń, dnia 11 kwietnia 2019 r. 

 

dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Katedra Rachunkowości Zarządczej 

 
 

RECENZJA  

rozprawy doktorskiej mgr Anny Filipowskiej-Żyły 

pt. 

„Rachunek kosztów jakości w instytucjach odpowiedzialnych za programy 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej” 

 przygotowanej pod kierunkiem  naukowym  

dr hab. Piotra Szczypy, prof. PWSZ w Koninie 

 

I. Podstawy formalno-prawne napisania recenzji 

Podstawę prawną napisania niniejszej recenzji stanowi pismo Dziekana Wydziału 

Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Juliusza 

Engelhardta (z dnia 18 lutego 2019 roku), zawiadamiające o uchwale Rady Wydziału podjętej 

na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2018 r., na mocy której powołana zostałam na recenzenta 

rozprawy doktorskiej mgr Anny Filipowskiej-Żyły. 

Przyjęta do recenzji rozprawa doktorska obejmuje w części merytorycznej: wstęp, pięć 

rozdziałów oraz zakończenie i zawiera 248 stron. Część uzupełniającą stanowi: literatura – 

obejmująca 119 pozycji, raporty i dokumenty strategiczne – 442 pozycje, akty prawne – 35 

pozycji, źródła internetowe – 87 pozycji, spis rysunków i tabel oraz załączniki. Do pracy 

dołączono streszczenie w języku polskim i angielskim. Całość składa się z 348 stron. 

II. Ocena recenzowanej rozprawy doktorskiej 

W recenzji dokonano oceny najważniejszych aspektów rozprawy, umożliwiających 

wyrażenie opinii na temat: oryginalności rozwiązania problemu naukowego, ogólnej wiedzy 

teoretycznej Doktorantki w dyscyplinie finanse oraz umiejętności samodzielnego prowadzenia 

przez nią pracy naukowej. W szczególności uwzględniono następujące kryteria: 

 trafność wyboru i oryginalność problemu badawczego podjętego w rozprawie, 

 poprawność i kompletność celów oraz hipotez badawczych, 

 poprawność struktury rozprawy, 

 stopień zaawansowania zawartej w rozprawie wiedzy teoretycznej z zakresu nauk 

ekonomicznych i nauk pokrewnych, 
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 formalną stronę rozprawy, 

 znajomość metodologii badań oraz przyjętych i zastosowanych metod badawczych, 

 znajomość, dobór, analizę i interpretację źródeł literaturowych, 

 umiejętność poprawnego i przekonującego przedstawienia uzyskanych przez 

doktorantkę wyników, 

 osiągnięcia naukowe rozprawy. 

1. Trafność wyboru i oryginalność problemu badawczego podjętego w rozprawie 

Rozprawa doktorska mgr Anny Filipowskiej-Żyły stanowi interesujące studium 

teoretyczno-empiryczne poświęcone zagadnieniom zapewnienia i niedotrzymania jakości                   

w procesach realizowanych przez instytucje zarządzające programami współfinansowanymi ze 

środków Unii Europejskiej. W szczególności dotyczy konsekwencji finansowych tych działań, 

odzwierciedlonych w rachunku kosztów. Jako przyczynek i uzasadnienie dla podjęcia tego 

tematu można wskazać chociażby wdrażane na poziomie UE i poszczególnych państw 

członkowskich strategie uproszczenia procedur administracyjnych, mające na celu 

wyeliminowanie nadmiernych obciążeń beneficjentów oraz obniżenie kosztów funkcjonowania 

organów państw członkowskich. Warto w tym miejscu wspomnieć, że to właśnie nieskuteczne 

i nadmiernie rygorystyczne wdrażanie programów UE na szczeblu krajowym, wskazywane są 

jako przyczyny największych obciążeń zarządzania programami w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności czy Europejskiego Funduszu 

Społecznego. W tym świetle, jak uzasadnia sama Autorka „analiza kosztów jakości                                    

i podejmowanych działań projakościowych w instytucjach zarządzających jest obszarem 

wymagającym interwencji. (…) świadome administrowanie kosztami jakości w konsekwencji 

spowoduje obniżenie kosztochłonności wdrażania programów” (s. 8). Należy zgodzić się                       

z Doktorantką, że jednym z kluczowych warunków poprawy efektywności funkcjonowania 

organizacji, jest świadomość kosztów i efektów podejmowanych działań projakościowych. Ich 

identyfikacja i analiza ma służyć optymalizacji struktury kosztów jakości i w efekcie ich 

obniżeniu.  Problematyka rozważana w dysertacji jest zatem istotna zarówno z naukowego, jak 

i ze społecznego punktu widzenia. Efektywność procesów zarządzania jakością w instytucjach 

odpowiedzialnych za programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, może mieć 

wpływ nie tylko na poziom generowanych przez nie kosztów, ale również być kluczowa dla 

poprawności decyzji podejmowanych w odniesieniu do interesariuszy, a nawet stymulowania 

rozwoju gospodarczego. 
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Rachunek kosztów jakości nie jest koncepcją nową, w Polsce pierwsze jego opracowania 

miały już miejsce w latach 70. XX w. Należy również podkreślić, że koncepcja ta ma pewne 

uniwersalne założenia, jednak w konkretnych przypadkach, z uwagi na odmienny zakres 

prowadzonej działalności, model biznesu czy cele funkcjonowania organizacji, może wymagać 

modyfikacji.  Jednoznacznie pozytywnie należy zatem ocenić próbę wypracowania podejścia 

dedykowanego konkretnej grupie instytucji, uwzględniającego ich specyfikę strategiczną, 

prawną czy organizacyjną. W dysertacji jednak nie tylko zaproponowano autorskie 

rozwiązanie, ale analizie poddano rozwiązania stosowane w wybranych krajach europejskich                    

i przedstawiono wyniki badań dotyczące instytucji działających w Polsce. Z uwagi na 

niedostatek studiów empirycznych w tym obszarze, należy docenić wysiłek badawczy Autorki.  

Stwierdzam, że Doktorantka wykazała się umiejętnością postawienia oryginalnego, a przy 

tym wymagającego problemu naukowego, który niewątpliwie jest odpowiedni dla rozprawy 

doktorskiej.  

2. Poprawność i kompletność celów oraz hipotez badawczych 

Doktorantka we wstępie wskazała cel główny rozprawy, którym jest: „opracowanie 

koncepcji rachunku kosztów jakości w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie 

programów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” (s.12). Cel 

główny wyraźnie wyznacza kierunek prowadzonych badań. Jest on ambitny i poprawnie 

sformułowany. Jego realizacja, zdaniem Doktorantki, wymagała osiągnięcia trzech celów 

szczegółowych: 

 ustalenia elementów rachunku kosztów jakości oraz norm, systemów jakości 

stosowanych przez instytucje realizujące zadania wdrożeniowe, 

 identyfikacji kosztów jakości charakterystycznych dla instytucji wykonujących zadania 

wdrożeniowe oraz ich kategoryzacji, 

 określenia wpływu czynnika ludzkiego na powstawanie kosztów jakości. 

Dwa pierwsze cele szczegółowe wpisują się w cel główny, wzbogacając go o nowe, logicznie 

i poprawnie sformułowane obszary badawcze. Są one interesujące zarówno z naukowego, jak          

i utylitarnego punktu widzenia – mogą kreować nowe praktyczne rozwiązania. Cel trzeci –  

moim zdaniem – wykracza poza podstawowy problem rozprawy. Ponadto należy podkreślić, 

że z wielu badań wynika, że to nie czynnik ludzki ma kluczowy wpływ na jakość i powstawanie 

kosztów jakości. Potwierdzają to również rozważania Doktorantki w dalszej części dysertacji. 

Dlaczego Autorka wybrała do analizy ten właśnie czynnik? Dlaczego inne zmienne nie były 

badane? Wydaje się, że analiza różnych czynników, jako potencjalnych barier lub 
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stymulatorów dla wdrożenia przygotowanej koncepcji, miałaby uzasadnienie i byłaby 

interesująca. 

We wstępie pracy (s.12-13) mgr Anna Filipowska-Żyła formułuje szereg pytań 

badawczych, określając je jako problemy naukowe. Należy podkreślić, że w większości są one 

poprawnie sformułowane i właściwie opisują zidentyfikowaną lukę poznawczą. Według mojej 

opinii, z korzyścią dla procesu badawczego byłoby ich pogrupowanie pod względem 

merytorycznym np.: (a) 2-6; (b) 7,12-13; itd. Doprecyzowania, w zakresie odniesienia się do 

specyfiki działań badanych instytucji, wymagają punkty 2-6, natomiast pytania 1 i 14 mają 

raczej charakter porządkujący istniejący stan wiedzy.  

W nawiązaniu do wyżej wymienionych zamierzeń badawczych, Doktorantka postawiła 

jedną hipotezę: „Elementy rachunku kosztów jakości występujące w instytucjach 

odpowiedzialnych za programy współfinansowane ze środków pochodzących z Unii 

Europejskiej są niewystarczające do przeprowadzenia analizy kosztów ponoszonych przez te 

instytucje w kontekście skuteczności ich działania” (s. 11). Hipoteza jest wyraźnie powiązana 

z realizacją założonego celu i chociaż z przyjętego celu jednoznacznie to nie wynika, można 

domniemywać, że ambicją Doktorantki jest, aby opracowany w efekcie prac badawczych 

rachunek kosztów jakości, umożliwiał właśnie kompleksową analizę ponoszonych kosztów 

jakości i ocenę skuteczności podejmowanych działań projakościowych. Należy podkreślić,               

że w taki sposób sformułowana hipoteza wyznaczyła szeroki zakres badań empirycznych, które 

pozwoliły w rezultacie ocenić (w pewnym zakresie) skuteczność procesów zarządzania 

jakością w badanych instytucjach, chociaż nie sformułowano takiego celu.  

Oceniam, że problem badawczy i zamierzenia Autorki zostały przedstawione rzeczowo. 

Szczegółowa lektura dysertacji pozwala jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie wskazane cele 

zostały podjęte i ostatecznie osiągnięte. Doktorantka konsekwentnie dążyła do ich realizacji, 

wyczerpująco przedstawiając i oceniając materiał badawczy uzyskany w trakcie studiów 

literaturowych i empirycznych. Chociaż nie ustrzegła się drobnych błędów wskazanych                       

w dalszej części recenzji. 

2. Poprawność struktury rozprawy 

Rozprawa ma charakter teoretyczno-empiryczny oraz posiada wyraźne walory aplikacyjne. 

Tytuł pracy został poprawnie sformułowany. W sposób jednoznaczny definiuje zarówno 

przedmiot, jak i podmiot badań przeprowadzonych przez Autorkę. Dla osiągnięcia 

sformułowanych celów i weryfikacji postawionej hipotezy, Doktorantka przyjęła układ pracy 

obejmujący w części merytorycznej: wstęp, pięć rozdziałów, zakończenie. Recenzowana praca 
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należy do obszernych. Część teoretyczna, na którą składają się dwa pierwsze rozdziały - 

stanowi około 80 stron, część empiryczna – trzy rozdziały – prawie 150 stron. Elementem 

pracy, istotnym dla rozważań naukowych i realizacji celów szczegółowych, są ponadto treści 

zaprezentowane w załączniku 1 – Analiza certyfikatów jakości przyznanych instytucjom 

zaangażowanym we wdrażanie programów operacyjnych. W pozostałych dwóch załącznikach 

zaprezentowano narzędzia badawcze.  

W pracy zachowany jest klasyczny układ procesu badawczego, z uwzględnieniem etapów: 

krytycznej analizy teorii z zakresu nauk ekonomicznych na podstawie literatury i innych źródeł, 

prezentacji, analizy i oceny zebranego materiału badawczego w celu weryfikacji postawionej 

hipotezy, wnioskowania i prezentacji autorskich koncepcji.  

Generalnie oceniam strukturę pracy jako kompletną z punktu widzenia przyjętego celu 

badawczego. Treść została równomiernie podzielona pomiędzy rozdziały. Jednak – moim 

zdaniem – rozważania Doktorantki zyskałyby na przejrzystości, gdyby nieznacznie 

zmodyfikować strukturę pracy i część teoretyczną podzielić na trzy rozdziały: najpierw podjąć 

temat i wyczerpująco opisać podejście do definiowania jakości oraz wymagania                                           

i doświadczenia w zakresie wdrażania programów jakościowych w administracji (p. 1.3 - 1.5), 

później – koszty jakości i ich miejsce w rachunku kosztów (p. 1.1, 1.2, 2.1), a  następnie – 

przesłanki wdrożenia rachunku kosztów jakości w administracji (p. 2.2 - 2.5). Taka struktura – 

w mojej opinii - pozwoliłaby uniknąć licznych powtórzeń treści, przenikania się różnych 

wątków i omawiania wątków pobocznych (np. s.40, 79, 80, 83, 93, 94, 98), a w efekcie 

wpłynęła na zmniejszenie objętości pracy. Na przykład już we wstępie, a później w części 

teoretycznej pracy prezentowane są wnioski z badań własnych opisywanych dopiero                              

w rozdziałach 4 i 5. Natomiast wątki poruszane w punktach 3.3, 5.3, istotne co prawda dla 

usprawniania działalności badanych jednostek i zarządzania zmianą w organizacjach, nie są                   

w sposób bezpośredni związane z głównym nurtem pracy, nie przybliżają Autorki do realizacji 

celu i mogłyby stanowić przedmiot odrębnego – również interesującego - opracowania. 

We wstępie przedstawiony został zasadniczy problem badawczy. Doktorantka w sposób 

przekonujący prezentuje motywy zajęcia się problematyką rachunku kosztów jakości                                 

w instytucjach zarządzających alokacją środków z programów UE. Szeroko omówiona została 

również metodyka zrealizowanych badań. W mojej opinii niektóre wątki są opisane zbyt 

szczegółowo, bez zachowania logiki przyczynowo-skutkowej lub powinny znaleźć się dopiero 

w zakończeniu (np. zakres efektów przeprowadzonych badań wyprzedza postawioną hipotezę 

- s. 9-11). 
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Pierwszy rozdział dysertacji stanowi tło teoretyczne do rozważań podjętych w kolejnych 

częściach opracowania. Autorka uporządkowała w nim ogólnie znaną wiedzę dotyczącą 

przedmiotu dysertacji. Wskazała na różne definicje jakości i kosztów jakości, wyraźnie 

eksponując przyczyny i konsekwencje tej różnorodności pojęciowej. W szczególności zwróciła 

uwagę na, istotne z punktu widzenia omawianych zagadnień, aspekty geograficzno-kulturowe, 

prawne, techniczne i czynniki sektorowe. Zaprezentowała ponadto modele klasyfikacji kosztów 

jakości opisywane w różnych źródłach. W konsekwencji krytycznej analizy literatury 

zaproponowała własne definicje i klasyfikacje przedmiotowych pojęć. Odniosę się do nich                      

w dalszej części recenzji.  

Przedmiotem rozważań w rozdziale pierwszym jest również miejsce kosztów jakości                      

w  rachunkowości przedsiębiorstwa. Autorka podejmuje tu istotne kwestie problemów 

ewidencji kosztów jakości, ich raportowania oraz oceny poziomu i struktury, popierając 

rozważania przykładami. Podczas lektury tej części dysertacji nasunęło mi się pytanie 

wynikające ze stwierdzenia na s. 37. Czy Autorka uważa, że należałoby w zakładowym planie 

kont wydzielić jako oddzielny układ ewidencyjny konta kosztów jakości i traktować go 

równorzędnie z ewidencją kosztów w zespole 4 i 5?  

Druga część rozdziału pierwszego została poświęcona prezentacji wymagań prawnych                    

i standardów zarządzania jakością mających zastosowanie w jednostkach odpowiedzialnych za 

programy współfinansowane ze środków UE. Autorka umiejętnie opisuje je w szerszym 

kontekście poznawczym odnosząc na przykład do: zadań instytucji zarządzających, poziomu 

dojrzałości procesowej organizacji czy analizy kosztów i efektów podejmowanych działań 

projakościowych.  Interesująca i istotna z punktu widzenia celu dysertacji, jest opracowana 

przez Autorkę i przywołana w tej części pracy, analiza powszechności wdrożenia systemów 

zarządzania jakością (certyfikacji ISO) w instytucjach stanowiących docelową grupę 

badawczą.  

Przedmiotem rozważań w rozdziale drugim są „przesłanki wdrożenia rachunku kosztów 

jakości w administracji” i takie brzmienie  – moim zdaniem – mógłby przyjąć obecnie nazbyt 

rozbudowany jego tytuł. Pierwszy fragment nawiązuje do zagadnień poruszanych na początku 

rozdziału pierwszego. Zresztą Doktorantka sama kilkakrotnie do niego się odwołuje. Poruszane 

w obu częściach pracy treści w dużej mierze korespondują merytorycznie ze sobą i mogłyby 

stanowić całość.  

Na szczególną uwagę zasługują interesujące rozważania na temat doświadczeń innych 

państw członkowskich w zakresie identyfikacji kosztów jakości w instytucjach administracji 

publicznej. Autorka na s. 70 podejmuje istotny wątek konieczności rozpatrywania zagadnień 
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jakości z różnych perspektyw i zarządzania kosztami jakości zarówno na poziomie 

instytucjonalnym, jak i konkretnych usług. Jako recenzent zwracam uwagę, że aby przedstawić 

całość zagadnienia warto byłoby podjąć w tym miejscu również temat tzw. kosztów 

społecznych, wynikających z oddziaływania decyzji instytucjonalnych na jej otoczenie. 

Niemniej chciałabym podkreślić, że tę część pracy oceniam bardzo wysoko. 

Pozytywnie oceniam również podjętą w dalszej części tego rozdziału próbę nakreślenia 

specyfiki analizy kosztów jakości w instytucjach zarządzających i zaproponowania, w oparciu 

o rozwiązania istniejące na rynku jednostek gospodarczych, przykładów klasyfikacji kosztów, 

ich analizy i raportowania w czasie, wg miejsc powstawania i w innych ujęciach. W odniesieniu 

do niektórych fragmentów tej części chciałabym sformułować pewne uwagi polemiczne: 

1. Mam wątpliwości co do przedstawionego na s. 80 uzasadnienia kwalifikacji kosztów 

jakości do poszczególnych kategorii. W szczególności dotyczy to kosztów oceny. Koszty 

prewencji ponoszone są przed rozpoczęciem procesu, dotyczą przygotowania warunków 

(procedur, ludzi, narzędzi) dla zapewnienia realizacji procesu zgodnie z wymaganiami. 

Pomimo, że – jak wskazuje Doktorantka – „wszystkie kontrole wykonywane przez 

instytucje są działaniami o charakterze prewencyjnym”, realizowane są w toku procesu                     

i stanowiąc koszty zapewnienia jakości wchodzą w kategorię „koszty oceny”. 

Zakwalifikowane natomiast przez Autorkę do kosztów oceny, koszty ponownych 

weryfikacji (wyjaśnienia, korekty), to już koszty niezgodności. Ma tu zastosowanie 

rachunek kosztów relewantnych – koszty te by nie wystąpiły, gdyby nie popełniono błędu. 

Można je uznać za koszty niezgodności wewnętrznych w przypadku, gdy płatności nie 

przekazano beneficjentowi. 

2. Na stronie 92 Doktorantka stwierdza: „Pomimo, iż znaczna część (przypis recenzenta: 

instytucji finansów publicznych) wdrożyła system jakości, nie prowadzą RKJ ani nie 

zarządzają KJ”. Takie stwierdzenie wydaje się nie w pełni uzasadnione w kontekście badań 

Autorki realizowanych tylko na małej grupie JSP i dopiero później prezentowanych                         

w dysertacji. Nie jest poparte również przywołaniem badań innych autorów. 

Trzeci rozdział otwiera część dysertacji prezentującą badania przeprowadzone przez 

Doktorantkę. Stanowi udaną próbę analizy ustaleń instytucji audytowej poczynionych                           

w następstwie zrealizowanych audytów zgodności, systemu zarzadzania i kontroli, systemu 

informatycznego, instrumentów inżynierii finansowej i zamknięcia poszczególnych 

programów operacyjnych perspektywy 2007-2013. Autorka nie tylko w sposób czytelny                          

i poprawny prezentuje wyniki swojej analizy, ale przede wszystkim w sposób dojrzały 

interpretuje wyniki i wyciąga wnioski.  
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Za najmocniejszą stronę pracy uważam czwarty rozdział dysertacji, zatytułowany: „Ocena 

rachunku kosztów jakości w instytucjach pełniących funkcje wdrożeniowe dla programów 

operacyjnych na podstawie badań własnych”. Główną treść rozdziału oraz największą jego 

wartość poznawczą stanowią wyniki przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych. 

Autorka szczegółowo uzasadnia dobór próby badawczej oraz bardzo obszernie prezentuje 

proces realizacji badań ankietowych w 12 instytucjach oraz przeprowadzonych wywiadów z 12 

przedstawicielami 4 instytucji zarządzających RPO i KRO. W szczególności ta druga część 

opisana jest bardzo umiejętnie. Niekwestionowaną wartością jest ustalenie kategorii kosztów 

identyfikowanych w badanych instytucjach, które potencjalnie mogą mieć charakter kosztów 

jakości. Istotne, z punktu widzenia realizacji celu pracy, są również poczynione ustalenia 

dotyczące postrzegania jakości przez przedstawicieli badanych jednostek, poziomu 

świadomości w zakresie istnienia kosztów jakości oraz braku standardów i praktyk w zakresie 

analizy, raportowania i optymalizacji kosztów jakości w tych instytucjach. 

W ostatnim rozdziale pracy zatytułowanym „Koncepcja rachunku kosztów jakości                            

w instytucjach pełniących funkcje wdrożeniowe dla programów finansowanych z budżetu UE 

w świetle przeprowadzonych badań” Doktorantka zaprezentowała źródła informacji o kosztach 

jakości, a ponadto przedstawiła propozycje: kwalifikacji kosztów do poszczególnych kategorii 

kosztów jakości, wskaźników do analizy kosztów jakości i sprawozdań w tym zakresie, podział 

odpowiedzialności w organizacji za poszczególne etapy procesu zarządzania kosztami oraz 

ogólną procedurę wdrożenia rachunku kosztów jakości. Zaproponowane rozwiązania są 

interesujące. Rozpatrując poszczególne elementy jako założenia dla teoretycznej koncepcji, 

można je uznać za poprawne merytorycznie, poza wcześniej wskazanymi wątpliwościami 

dotyczącymi zasadności kwalifikacji kosztów do poszczególnych kategorii i wynikającymi                  

z tego konsekwencjami w innych elementach modelu. Zatem również rozdział piąty, należy 

uznać za wartościowy. 

4. Stopień zaawansowania zawartej w rozprawie wiedzy teoretycznej z zakresu nauk 

ekonomicznych i nauk pokrewnych 

Doktorantka wykazała się dobrą znajomością opisywanej tematyki. W szczególności 

wysoko oceniam jej wiedzę na temat organizacji jednostek odpowiedzianych za  programy 

współfinansowane ze środków UE oraz realizowanych przez nie procesów. Za wystarczającą 

należy uznać również wiedzę o jakości, systemach zarządzania jakością, kosztach i efektach  

podejmowanych działań projakościowych.  
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W części teoretycznej mgr Anna Filipowicz-Żyła umiejętnie wskazywała na literaturę,                 

w której opisywane są kwestie będące przedmiotem rozprawy. W sposób konstruktywny 

odnosiła się również do krytykowanych zagadnień, wskazując własne rozwiązania. Część 

teoretyczna rozprawy pozwoliła osadzić Autorce tematykę kosztów jakości w mechanizmach 

funkcjonowania jednostek zarządzających programami współfinansowanymi ze środków UE,  

Głównie w oparciu o polską literaturę, szczegółowo przeanalizowała i zinterpretowała 

zagadnienie kosztów jakości, wskazując na możliwości i ograniczenia zastosowania                                 

w badanych instytucjach rozwiązań wykorzystywanych w jednostkach gospodarczych.                         

O pogłębionej wiedzy Doktorantki z tematu, będącego przedmiotem dysertacji, świadczy 

również formularz przygotowany dla potrzeb badań ankietowych.  

Kierując się powyższym, oceniam pozytywnie poziom wiedzy teoretycznej Doktorantki                  

z zakresu nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.  Zwracam jednak uwagę, że w pracy 

naukowej zaleca się większą precyzję w używaniu pojęć, które potocznie bywają stosowane 

jako synonimy, jednak takimi nie są, np. koszt/wydatek (s. 8), potrzeby/oczekiwania/ 

wymagania (s.28), koszty w cyklu życia/koszty z uwzględnieniem miejsc powstawania (s. 7), 

księgi rachunkowe/rachunkowość finansowa (s. 34).  

 5. Formalna strona rozprawy 

Formalna strona pracy nie budzi większych zastrzeżeń. Autorka posługuje się poprawnym 

językiem. Treść pracy wzbogacona jest licznymi tabelami i rysunkami. Są one bardzo przydatne 

w prezentacji wyników części empirycznej, chociaż nie we wszystkich przypadkach w mojej 

opinii poprawnie zbudowane i/lub zinterpretowane (np. rys. 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6, tab. 5.2.1, 5.2.2, 

5.2.3). Łącznie w rozprawie zaprezentowano 48 tabel, 48 rysunków, 3 załączniki. 

Z obowiązku recenzenta wskazuję, że w przypadku chęci publikacji całości lub części 

rozprawy konieczna jest korekta językowa, aby wyeliminować błędy ortograficzne                                     

i interpunkcyjne, których Doktorantka nie ustrzegła się. W tekście zdarzają się również 

niezręczne sformułowania, na przykład: 

 „dokonują oceny uzyskanej jakości realizowanych celów” (s.10),  

 „koszty jakości mogą mieć charakter finansowy bądź pozafinansowy” (s.65), 

 „aby zapewnić cele jakości pracownicy powinni zostać przeszkoleni” (s.67),  

 „wnioski wyciągnięte są godne zaufania” (s.106), 

 „znaczenie i analiza zastosowania jakości” (s.175). 

Zwracam ponadto uwagę, że przywoływana na s. 25 prof. Skrzypek jest kobietą - to prof. 

Elżbieta Skrzypek. 
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6. Znajomość metodologii badań oraz przyjętych i zastosowanych metod badawczych 

Tę część pracy oceniam wysoko. Doktorantka umiejętnie wykorzystuje zróżnicowane 

metody badawcze, począwszy od krytycznego przeglądu literatury i innych adekwatnych do 

tematu pracy źródeł, poprzez badania ilościowe i jakościowe oraz ich analizę z wykorzystaniem 

prostych metod statystycznych. W poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytania badawcze, 

Autorka wykazała się dużą determinacją i zaangażowaniem, czego efektem jest zgromadzenie 

i wykorzystanie w pracy danych o charakterze pierwotnym i wtórnym. Należy również 

podkreślić, że zarówno opis procesu badawczego i jego poszczególnych etapów (s. 106, 152, 

165), jak i uzasadnienie zastosowania kolejnych metod badawczych (p. 3.1, 4.1) są bardzo 

czytelnie opisane i merytorycznie uzasadnione. Zdecydowanie ułatwia to odczytanie intencji 

Doktorantki i analizę całego procesu badawczego. W mojej ocenie przyjęta przez mgr Annę 

Filipowską-Żyłę metodyka badań jest odpowiednia do realizacji sformułowanych celów, pytań 

badawczych i weryfikacji postawionej hipotezy. Oceniam, że przeprowadzone w części 

empirycznej badania zostały wnikliwie przemyślane, prawidłowo przygotowane, a wyniki 

poprawnie opracowane. Mam niewielkie wątpliwości dotyczące kryterium wyboru grupy 

eksperckiej do wywiadów (s. 165), ale przyjmuję argument Doktorantki, że brak było innych 

przesłanek diagnozy organizacji potencjalnie najbardziej zaawansowanych w tematyce 

kosztów jakości.  

7. Znajomość, dobór, analiza i interpretacja źródeł literaturowych  

Teoretyczną część rozprawy Doktorantka napisała w oparciu o właściwie dobraną,                           

w szczególności krajową literaturę przedmiotu.  Wykorzystano również 17 źródeł 

zagranicznych. Większość pozycji to opracowania z I dekady, albo początku II dekady XXI 

wieku, ale wynika to z ograniczonej ilości najnowszych publikacji. Literatura obejmuje głównie 

polskie pozycje książkowe i artykuły z zakresu rachunkowości i zarządzania. Ze względu na 

specyfikę pracy, Autorka korzystała w dużym zakresie ze sprawozdań instytucji zarządzających 

oraz sprawozdań audytowych. Bibliografia obejmuje łącznie 60 stron, w tym 119 pozycji 

literatury, 442 raporty i dokumenty strategiczne oraz 35 aktów prawnych. Moim zdaniem 

wartościowy jest w szczególności przegląd literatury dotyczącej praktyk w zakresie 

zarządzania jakością w instytucjach  krajów UE (p. 2.2).  

W zakresie interpretacji wykorzystywanych źródeł zabrakło jednoznacznego wskazania,               

że opisywana w pracy, na podstawie literatury przedmiotu, perspektywa standardów 

zarządzania jakością, jest perspektywą historyczną (oczywiście niemniej wartościową i istotną, 

z której można i należy czerpać w pracy naukowej). Pozwoliłoby to na uzyskanie pewności,             
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że Doktorantka zna aktualny stan prawny i ma świadomość zmian zaistniałych w standardach 

i wytycznych (np. ISO 9000) na przełomie ostatnich dwóch dekad.  

Zwracam również uwagę, że nie zawsze Autorka cytuje źródła pierwotne: np. definicje 

jakości (s. 25-26) za A. Astapczyk, gdy tymczasem ta powołuje się na inną pozycję, z której 

Doktorantka, jak wynika z treści dysertacji i spisu literatury, również korzystała. 

8. Umiejętność poprawnego i przekonującego przedstawienia uzyskanych przez 

doktorantkę wyników 

Pozytywnie należy ocenić poczynione przez mgr Annę Filipowską-Żyłę próby opracowania 

własnych definicji jakości, czy kosztów jakości. Nie wszystkie one - moim zdaniem - są w pełni 

udane. Należy jednak zgodzić się ze stwierdzeniem Autorki, że terminy te wciąż różnie 

definiowane są w literaturze przedmiotu i aktach prawnych. Stąd, naturalna i właściwa dla 

badacza, chęć Doktorantki do uporządkowania aparatu pojęciowego i poszukiwania własnych 

rozwiązań. Autorka definiuje np. jakość jako „poziom wdrożenia uświadomionych                                    

i nieuświadomionych potrzeb społeczności i jej członków poprawiających standard życia                    

w sposób spełniający ich oczekiwania jako interesariuszy” (s. 28). Pomijając dyskusję na temat 

trafności powyższego sformułowania (np. czy możemy mówić o „poziomie wdrożenia 

potrzeb”), należy stwierdzić, że wprowadzanie nowych pojęć, czy próby redefiniowania 

istniejących mają uzasadnienie, gdy służą konkretnym celom badawczym czy aplikacyjnym. 

Takie odniesienia trudno dostrzec w przedstawionej w dalszej części dysertacji koncepcji 

rachunku kosztów jakości. A szkoda, bo próba uwzględnienia elementów przyjętej definicji 

jakości w zaproponowanej przez Doktorantkę koncepcji rachunku kosztów jakości, byłaby 

interesująca i wzbogaciłaby ją o perspektywę interesariuszy, w tym ocenę poziomu realizacji 

ich potrzeb i satysfakcji. 

Za dyskusyjną uważam również zaproponowaną definicję kosztów jakości. Autorka określa 

je mianem „wartości działań podejmowanych w celu poprawy jakości i zastąpienia nimi 

kosztów wynikających z braku jakości” (s. 30). Czy zdaniem Doktorantki w tak ujętej definicji 

kosztów jakości nie zabrakło – istotnych dla jakości, wielokrotnie przywoływanych w dalszej 

część pracy – kosztów zapewnienia oczekiwanego poziomu jakości? Wszak „działania 

podejmowane w celu poprawy jakości” to działania głównie o charakterze korygującym lub 

naprawczym, a nie prewencyjnym. 

Zdecydowanie pozytywnie należy natomiast ocenić zidentyfikowane potencjalne kategorie 

kosztów jakości oraz zaproponowane przykłady wskaźników i raportów, które mają istotny 

walor aplikacyjny. Jak wcześniej wskazywałam, ponownego przemyślenia wymaga 
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zaproponowana koncepcja kwalifikacji kosztów jakości, w szczególności kosztów oceny                       

i niezgodności. Jednocześnie zwracam uwagę, że przedstawiony przez Doktorantkę opis 

konkretnych pozycji kosztów w tabeli 5.2.2. rozprawy wpisuje się w zaprezentowany przeze 

mnie punkt widzenia. Z czego wynikają te rozbieżności? Muszę również przyznać,                                   

że koncepcje domów „jakości projektowej” i „jakości programowej” są dla mnie nieczytelne.  

Zaprezentowane powyżej uwagi nie pomniejszają mojej ogólnej pozytywnej oceny pracy. 

9. Osiągnięcia naukowe rozprawy 

Za główne osiągnięcie rozprawy, które można potraktować jako wkład do nauki uważam: 

diagnozę problemu zastosowania rachunku kosztów jakości w jednostkach zarządzających, 

pośredniczących i wdrażających programy operacyjne współfinansowane ze środków UE, jego 

uzasadnienie prawne, finansowe i empiryczne oraz zaproponowanie sposobu jego rozwiązania 

poprzez autorski projekt pomiaru, analizy i raportowania kosztów jakości. 

III. Konkluzja końcowa 

Mając na uwadze wszystkie walory dysertacji mgr Anny Filipowskiej-Żyły stwierdzam,              

że spełnia ona wymagania stawiane rozprawom doktorskim w obowiązujących przepisach, 

zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule  w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882,1311).  

Podjęta w pracy problematyka zasługuje na pozytywną ocenę nie tylko ze względu                         

na walory poznawcze, ale również swój charakter aplikacyjny. Zasoby wiedzy w zakresie 

funkcjonowania problemowych rachunków kosztów, w szczególności w sektorze administracji, 

są nadal niewystarczające, a rozprawa wzbogaca je o nowe rozwiązania. Dysertacja stanowi 

oryginalne rozwiązanie problemu naukowego wskazując na odpowiedni poziom wiedzy 

teoretycznej Autorki w dyscyplinie finanse. Doktorantka poprawnie zaprezentowała                               

i zinterpretowała istniejący dorobek naukowy w zakresie rachunku kosztów jakości, a także 

właściwie zaprojektowała i przeprowadziła badania empiryczne, co potwierdza jej umiejętność 

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.  

Biorąc pod uwagę powyższe, rekomenduję Radzie Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 

Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie mgr Anny 

Filipowskiej-Żyły do publicznej obrony. 

 


