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1. Imię i Nazwisko
Arkadiusz Januszewski

2. Uzyskane dyplomy i zatrudnienie w jednostkach naukowych
2.1 Uzyskane dyplomy
1985 – wykształcenie średnie, Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego, klasa
o profilu matematyczno-fizycznym
1990 – mgr matematyki, specjalność: metody numeryczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, dyplom z wyróŜnieniem (w trakcie studiów
stypendium Ministra Edukacji Narodowej)
1998 – dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Gdański, Wydział
Zarządzania, tytuł rozprawy doktorskiej „Komputerowo wspomagane budŜetowanie kosztów
w przedsiębiorstwach o złoŜonej strukturze zarządzania”, (rozprawa wyróŜniona przez Sąd Konkursowy Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce I-szą nagrodą za najlepsze prace
doktorskie z dziedziny rachunkowości obronione w 1998 roku).
2.2. Zatrudnienie w jednostkach naukowych
1990 – 1998 – Zakład Informatyki Stosowanej, Akademia Technologiczno-Rolnicza
w Bydgoszczy, asystent
1998 – 2007 – Katedra Informatyki w Zarządzaniu, Akademia Technologiczno-Rolnicza
w Bydgoszczy, adiunkt
od 2007 - Katedra InŜynierii Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy, adiunkt

3. Nurty badawcze i charakterystyka liczbowa dorobku naukowego
3.1. Nurty badawcze
Po uzyskaniu stopnia doktora prowadziłem badania w trzech wzajemnie powiązanych nurtach:
1) funkcjonalność, zastosowania i kierunki rozwoju informatycznych systemów zarządzania;
2) systemy controllingu i budŜetowania operacyjnego;
3) modele i systemy rachunku kosztów działań.
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Badania w ramach pierwszego nurtu prowadziłem (i nadal prowadzę) w całym okresie rozwoju
naukowego. Nurt ten ma charakter ogólny i tworzy podłoŜe dla badań w dwóch pozostałych obszarach. Efektem naukowym prowadzonych prac jest ponad 20 recenzowanych publikacji,
w tym dwutomowa monografia, wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN pt. „Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania”, którą wskazuję jako osiągnięcie naukowe spełniające wymagania art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
Drugi nurt stanowił bezpośrednią kontynuację rozwaŜań przedstawionych w rozprawie doktorskiej. Badania w tym nurcie prowadziłem do 2002 roku, szczególną uwagę poświęcając informatycznym aspektom controllingu oraz procesowi wdroŜenia systemu budŜetowania. NajwaŜniejsze prace naukowe z tego zakresu opisałem w punkcie 5 niniejszego autoreferatu.
W 2002 roku zainteresowałem się rachunkiem kosztów działań (ang. Activity-Based Costing –
ABC). Prace badawcze, w ramach trzeciego z wymienionych wyŜej nurtów, rozpocząłem od studiów literaturowych. Następnie prowadziłem badania nad stanem zastosowań tego systemu rachunku kosztów w Polsce realizując grant badawczy pt. „Diagnoza potrzeb, moŜliwości i ograniczeń w stosowaniu rachunku kosztów działań (ang. Activity Based Costing) w zarządzaniu krajowymi przedsiębiorstwami” (nr projektu 2H02D 060 23). Uzyskane w projekcie wyniki opublikowałem w 11 artykułach. 8 z nich wskazuję jako monotematyczny cykl, stanowiący osiągnięcie
naukowe spełniające wymagania art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
Równolegle, do prac prowadzonych w ramach projektu, rozpocząłem badania mające na celu zaadoptowanie ogólnego modelu rachunku kosztów działań do konkretnych przedsiębiorstw, reprezentujących róŜne branŜe. Starając się wykorzystać posiadaną wiedzę o systemach informatycznych i doświadczenie z realizacji przedsięwzięć informatycznych, prace koncentrowałem nie
tylko na zdefiniowaniu modelu rachunku kosztów działań, ale teŜ na procedurze jego implementacji w środowisku informatycznym, czyli na budowaniu informatycznych systemów rachunku
kosztów działań. Tym zagadnieniom poświęciłem 15 publikacji, z których 6 wskazuję jako cykl
monotematycznych prac spełniających wymagania art. 16 ust. 2 Ustawy.
3.2. Charakterystyka liczbowa dorobku naukowego
Mój dorobek naukowo-badawczy, z okresu po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych
do dnia dzisiejszego, obejmuje 74 prace recenzowane oraz 34 nierecenzowane artykuły, opublikowane w popularno-naukowych czasopismach z zakresu zarządzania oraz rachunkowości zarządczej i controllingu, a takŜe redakcję 16 i współredakcję 3 opracowań zbiorowych. Zdecydowana większość publikacji to prace samodzielne (57 recenzowanych i 32 nierecenzowane).
Według punktacji MNiSW obowiązującej przed 2010 rokiem 30 artykułów zostało opublikowa-2-

ne w ogólnopolskich czasopismach lub pracach naukowych 6 punktowych, a 9 artykułów w czasopismach 4 punktowych, co według punktacji obowiązującej od 2010 roku odpowiada: 30 artykułom w wydawnictwach 9 punktowych i 9 artykułom w wydawnictwach 6 punktowych. Pozostałe recenzowane publikacje to 2 monografie (jedna dwutomowa i jedna z drugim wydaniem
zmienionym i rozszerzonym), 15 rozdziałów w monografiach i opracowaniach zbiorowych
(w tym 12 rozdziałów samodzielnych) oraz 17 artykułów w materiałach konferencyjnych (w tym
10 artykułów samodzielnych). 10 spośród 74 prac recenzowanych zostało opublikowanych
w języku angielskim za granicą: 7 w Stanach Zjednoczonych (w tym 2 rozdziały w encyklopedii
wydanej przez wydawnictwo Information Science Reference (IGI Global) i 4 artykuły w materiałach międzynarodowej konferencji odbywającej się w ramach światowego kongresu
WORLDCOMP1), po jednej w Kanadzie, na Węgrzech i w Grecji. Szczegółową charakterystykę
liczbową dorobku naukowego przedstawiam w tabeli 1.
Tabela 1. Liczba publikacji po uzyskaniu stopnia doktora
Lp.

Liczba publikacji
wydanych
w Polsce

Wyszczególnienie

Liczba publikacji
wydanych
za granicą
(w języku angielskim)

2
(w tym jedna dwutomowa
i jedna z wydaniem
rozszerzonym)

-

1

Autorstwo monografii

2

Autorstwo rozdziałów w monografiach
i recenzowanych opracowaniach zbiorowych

9

3

3

Współautorstwo rozdziałów w monografiach
i recenzowanych opracowaniach zbiorowych

3

-

4

Autorstwo publikacji naukowych w czasopismach, pracach i zeszytach naukowych

32

-

5

Współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach, pracach i zeszytach naukowych

8

-

6

Autorstwo recenzowanych publikacji
w materiałach konferencyjnych

9

3

7

Współautorstwo recenzowanych publikacji
w materiałach konferencyjnych

1

4

8

Redakcja opracowań zbiorowych

16

-

9

Współredakcja monografii i opracowań
zbiorowych

3

-

10

Autorstwo nierecenzowanych publikacji
w czasopismach popularno-naukowych

34

-

Razem

117

10

1

Stopień akceptacji artykułów opublikowanych w pełnej wersji (regular papers) w materiałach międzynarodowej
konferencji odbywającej się w ramach Światowego Kongresu WORLDCOMP w Stanach Zjednoczonych wynosił
około 34% w 2005 roku i 22% w 2011 roku (załącznik nr 8).
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4. Osiągnięcia naukowe spełniające wymagania art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)
4a) Autor/autorzy, tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa
1) Dwutomowa monografia:
•
•

Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, Tom 1 – Zintegrowane systemy transakcyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
(384 strony),
Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, Tom 2 – Systemy Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 (250 stron).

2) Cykl artykułów będących efektem grantu badawczego pt. „Diagnoza potrzeb, moŜliwości
i ograniczeń w stosowaniu rachunku kosztów działań (ang. Activity Based Costing) w zarządzaniu krajowymi przedsiębiorstwami” (nr projektu 2H02D 060 23):
•

Januszewski A., Gierusz J., Ocena przydatności rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów
zmiennych w zarządzaniu – wyniki badań empirycznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości,
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, tom 19(75), Warszawa, 2004, s.42-61

•

Januszewski A., Rentowność produktów i klientów w przedsiębiorstwach północnej Polski,
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 12/2004, s.69-78

•

Januszewski A., Potrzeby i szanse wdroŜenia rachunku kosztów działań w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badań empirycznych, Organizacja i Kierowanie, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN nr 3/2004, s.97-114

•

Januszewski A., Ocena celowości i moŜliwości wdroŜenia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, tom 22 (78), Warszawa, 2004, s.5-24

•

Januszewski A., The Method of Appraising Needs and Possibilities of Activity-Based Costing
Implementation. [w:] Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies
(ed. Adam F., Humphreys P.), Information Science Reference, Hershey PA-New York USA,
Londyn UK, 2008, s.628-637

•

Januszewski A., Kosinska M., System rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie usług ciepłowniczych, [w:] Metody, narzędzia i systemy informatyczne w zarządzaniu organizacjami
gospodarczymi, red. A.Januszewski, L.Drelichowski, Katedra Informatyki w Zarządzaniu ATR,
Bydgoszcz 2004, s.254-266

•

Januszewski A., Kujawski J., The Construction and Functioning of an Activity-based Information
System – A Case Study, Proceedings of the 2005 International Conference on E-Business,
Enterprise Information Systems, E-Government, and Outsourcing, EEE’05, Ed. H.R. Arabnia,
Las Vegas, USA June 20-23, 2005, CSREA Press, s.10-15

•

Januszewski A., Rozwiązania informatyczne wspomagające rachunek kosztów działań – wyniki
badań, [w:] Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą. red. E.Niedzielska, K.Perechuda, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
2004, s.296-303
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3) Cykl artykułów opisujących, opracowane przeze mnie, modele rachunku kosztów działań dla
kilku przedsiębiorstw z sektora MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw) róŜnych
branŜ oraz procedury ich implementacji w środowisku informatycznym:
•

Januszewski A., Zastosowanie oprogramowania OROS Modeler do modelowania rachunku
kosztów działań w przedsiębiorstwie przetwórstwa mięsnego, [w:] Nowoczesne technologie
informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 986, 2003, s.471-488

•

Januszewski A., Kujawski J., Using SAS ABM Package for ABC Modelling – a Case Study,
Proceedings of the 2005 International Conference on E-Business, Enterprise Information Systems, E-Government, and Outsourcing, EEE’05, Ed. H.R. Arabnia, Las Vegas, USA June 20-23,
2005, CSREA Press, s.45-50

•

Januszewski A., Activity Based Costing System for a Medium-sized Trade Company, [w:]
Advances in Information Systems Development. New Methods and Practice for the Networked
Society, Springer Verlag, Volume 2 Budapest, 2007, s.347-358

•

Januszewski A., Activity-Based Costing System for a Small Manufacturing Company – a Case
Study. [w:] Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies (ed. Adam F.,
Humphreys P.): Information Science Reference, Hershey-New York USA, Londyn UK, 2008,
s.1-19

•

Januszewski A., Koncepcja rozwoju komputerowo wspomaganego systemu kalkulacji kosztów dla
przedsiębiorstwa produkcyjnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, s.150-160

•

Januszewski A., Definiowanie struktury modelu rachunku kosztów działań dla portu lotniczego
w systemie SAS Activity-Based Management, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu nr 212, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s.141-151

4b) Omówienie celu i wyników wymienionych osiągnięć naukowych
Monografia „Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania”
Za cel główny monografii „Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania” uznano usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w organizacjach gospodarczych.
W efekcie kilkuletnich studiów literaturowych oraz własnych doświadczeń z aktywnego
uczestnictwa w realizacji projektów celowych, zaproponowano podział informatycznych systemów wspomagających zarządzanie na dwie główne grupy: systemy transakcyjne (ewidencyjnosprawozdawcze), których głównym zadaniem jest wspomaganie bieŜącej działalności przedsiębiorstwa oraz systemy informacyjno-analityczne, słuŜące dostarczaniu informacji przydatnych
w podejmowaniu decyzji taktycznych i strategicznych. Odzwierciedleniem tego podziału jest
ujęcie omawianych zagadnień w dwa tomy, zatytułowane „Zintegrowane systemy transakcyjne”
(tom 1) oraz „Systemy Business Intelligence” (tom 2). Są to pierwsze zwarte pozycje w literatu-
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rze polskiej, w których przedmiotowe zagadnienia zostały opisane w takim stopniu szczegółowości i z takim naciskiem na uwypuklenie strony funkcjonalnej systemów informatycznych2.
Za cele szczegółowe pracy uznano:
1) określenie funkcjonalności i wskazanie kierunków integracji systemów informatycznych rachunkowości finansowej;
2) określenie funkcjonalności i kierunków rozwoju systemów wspomagających zarządzanie
produkcją;
3) dokonanie klasyfikacji oraz określenie funkcjonalności i wskazanie kierunków integracji systemów wspomagających zarządzanie relacjami z klientami (CRM – Customer Relationship
Managemenet);
4) dokonanie klasyfikacji systemów i określenie funkcjonalności systemów wspomagających
zarządzanie logistyką, w tym wspomagających prowadzenie biznesu w warunkach gospodarki elektronicznej;
5) określenie cech dominujących systemów Business Intelligence i dokonanie klasyfikacji
zaimplementowanych w nich metod i narzędzi;
6) określenie kierunków rozwoju systemów Business Intelligence;
7) wskazanie zastosowań systemów Business Intelligence.
Przeprowadzone badania pozwoliły na:
1) Zdefiniowanie funkcji i struktur informacyjnych systemów obrotu towarowego stosowanych
w przedsiębiorstwach handlowych, systemów gospodarki materiałowej, planowania i rozliczania produkcji oraz systemów gospodarki wyrobami gotowymi przeznaczonych dla przedsiębiorstw wytwórczych oraz systemów księgowych (gospodarki środkami trwałymi, gospodarki kadrowo-płacowej i finansowo-księgowych), które są stosowane w kaŜdej organizacji
prowadzącej pełną księgowość, według przepisów ustawy o rachunkowości. UmoŜliwiło to
budowę schematów ukazujących przepływ danych pomiędzy dziedzinowymi systemami
obsługującymi księgi pomocnicze rachunkowości, a systemem wspomagającym obsługę
księgi głównej. W efekcie zidentyfikowano wspólne zbiory danych i sposoby korzystania
z nich przez aplikacje obsługujące róŜne podsystemy rachunkowości finansowej3.
2) Zdiagnozowanie zasadniczych róŜnic w funkcjonalności pomiędzy kolejnymi generacjami
systemów wspomagających zarządzanie produkcją, począwszy od systemów planowania
2

Tom drugi stanowi pierwszą, w języku polskim, zwartą pozycję przedstawiającą cechy, funkcje i budowę systemów Business Intelligence, zasady i metodyki tworzenia tych systemów oraz ich zastosowania w praktyce. Profesor
C.Olszak, specjalizująca się w tematyce systemów wspomagania decyzji uznała tę pracę za pozycję klasyczną, poświęconą systemom Business Intelligence („Informatyka gospodarcza”, tom 3, C.H.Beck, Warszawa, 2010, s. 447).
3
Od kilkunastu lat, kiedy pisali o tym J. Ochman i J. Turyna, był to temat zaniedbany w polskiej literaturze. Autorzy ci nie badali tak szczegółowo, integracji między dziedzinowymi systemami, obsługującymi księgi pomocnicze
i systemem finansowo-księgowym, obsługującym księgę główną. Zasady integracji w informatycznym systemie rachunkowości opisywali w sposób bardzo ogólny.
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zaopatrzenia materiałowego klasy MRP (Material Requirement Planning), poprzez systemy
planowania zasobów produkcyjnych klasy MRP II (Manufacturing Resource Planning),
a skończywszy na systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa klasy ERP (Enterprise
Resource Planning) i ich kolejnej generacji – systemach ERP działających w środowisku
Internetu i określanych mianem ERP II. Określono teŜ powiązania systemu planowania i sterowania produkcją klasy MRP II/ERP ze sferą wykonawczą (maszynami i urządzeniami
wytwórczymi oraz transportowymi) i wskazano rolę, jaką systemy te odgrywają w środowisku komputerowo zintegrowanego zarządzania CIM (Computer Integrated Manufacturing),
do którego dąŜą firmy produkcyjne, stosujące zaawansowane technologie wytwórcze.
3) Zaproponowanie klasyfikacji systemów CRM w podziale na systemy typu komunikacyjnego, typu operacyjnego i typu analitycznego. W odniesieniu do systemów typu komunikacyjnego zaproponowano szczegółowe klasyfikacje ze względu na róŜne kryteria oraz określono
funkcje realizowane przez system określonego rodzaju. Dla systemu CRM typu operacyjnego wskazano moduły przeznaczone dla działu sprzedaŜy, działu marketingu i działu serwisu, określono szczegółowe funkcje wspomagające realizację konkretnych procesów obsługi klienta, zidentyfikowano zbiory danych tworzone w ramach poszczególnych modułów
oraz zbiory wspólne. Zaproponowano takŜe przykłady róŜnych raportów i statystyk, które
taki system powinien generować, w celu ułatwienia zarządzania sprzedawcami i serwisantami. Określenie funkcji i zbiorów danych systemów CRM określonego typu oraz analiza
ich powiązań z pozostałymi systemami wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem
umoŜliwiły identyfikację kierunków integracji wewnętrznej, tj. integracji pomiędzy systemami CRM róŜnych typów oraz integracji zewnętrznej, tj. powiązań systemu CRM z pozostałymi systemami informatycznymi, działającymi w przedsiębiorstwie. Zdiagnozowane aspekty integracji obejmują: integrację kanałów dostępu; automatyczne generowanie komunikatów i rozsyłanie ich między centrum kontaktów z klientem i aplikacjami operacyjnymi;
integrację z urządzeniami mobilnymi stosowanymi przez pracowników terenowych; integrację funkcji w ramach portalu internetowego; integrację zbiorów danych w operacyjnym systemie CRM, wymianę danych między bazą systemu operacyjnego CRM i pozostałymi systemami transakcyjnymi (ewidencyjnymi), wymianę danych między hurtownią danych (analitycznym systemem CRM) i bazą danych operacyjnego systemu CRM. Zagadnienia te nigdy
wcześniej nie były prezentowane w polskiej literaturze.
4) Dokonanie klasyfikacji systemów i łańcuchów logistycznych oraz określenie cech dominujących i funkcjonalności systemów wspomagających zarządzanie magazynem (WMS – Warehouse Management Systems) oraz systemów wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM – Supply Chain Management). Systemy klasy WMS stosują przedsiębiorstwa
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o rozbudowanej sieci magazynów i centrów dystrybucji, dla których zakres funkcjonalności
oferowany przez systemy klasy ERP jest niewystarczający. Analiza oferowanych rozwiązań
WMS umoŜliwiła zidentyfikowanie podstawowych zbiorów informacyjnych oraz wyspecyfikowanie najwaŜniejszych funkcji, które system taki powinien realizować. Systemy klasy
SCM mają za zadanie skoordynowanie planowania i realizacji działań wykonywanych
wspólnie przez partnerów działających w tym samym łańcuchu dostaw. Określono podstawowe metody i techniki współpracy w ramach łańcucha dostaw, zaimplementowane w systemach SCM (m.in. Vendor Managed Inventory, Supplier Managed Inventory, Efficient Replenishment) oraz wskazano kierunki rozwoju tych systemów. Zidentyfikowano technologie
technologie automatycznej identyfikacji, stosowane do monitorowania ruchu jednostek handlowych i logistycznych oraz standardy wymiany komunikatów w systemach elektronicznej
wymiany danych, bez których niemoŜliwe jest zapewnienie płynnego przepływu dóbr w łańcuchach dostaw. Określono teŜ typy elektronicznych rynków, ich cechy dominujące oraz
rolę w kształtowaniu sieci dostaw o charakterze globalnym (sieci dostaw opartej na koncepcji globalnej synchronizacji danych, certyfikowanych elektronicznych katalogach produktów oraz standardach do komunikacji między katalogami).
5) Zdiagnozowanie zasadniczych róŜnic między operacyjnymi bazami danych, obsługiwanymi
przez systemy transakcyjne (ewidencyjno-sprawozdawcze) i hurtowniami danych, które stanowią główny komponent systemów Business Intelligence. Dokładna analiza cech systemów BI umoŜliwiła opracowanie ich ogólnej architektury, z wyróŜnionymi czterema warstwami funkcjonalnymi oraz warstwą narzędzi administratora. Dokonano teŜ klasyfikacji
w dwóch podstawowych grupach systemów BI: określono architektury i narzędzia interaktywnego przetwarzania wielowymiarowego OLAP (On-line Analytical Processing) oraz
sklasyfikowano narzędzia i metody eksploracji danych (data mining).
6) Wykazanie, Ŝe rozwój systemów Business Intelligence przebiega w dwóch zasadniczych
kierunkach: zarządzania wydajnością i zarządzania wiedzą (rys. 1). Wspomaganie zarządzanie wydajnością polega na: (1) - dostarczeniu narzędzi analitycznych, na poziom zarządzania operacyjnego, co oznacza rozwój w kierunku systemów określanych mianem Business
Intelligence czasu rzeczywistego (Real-time Business Intelligence), (2) - implementacji
w systemach BI koncepcji ZrównowaŜonej Karty Wyników (Balanced Scorecard – BSC),
która pozwala zarządzać wydajnością na poziomie strategicznym. Wspomaganie zarządzania wiedzą w systemach BI sprowadza się natomiast do: (1) – doskonalenia warstwy udostępniania i prezentacji informacji poprzez zastosowanie nowych technologii, głównie portali
internetowych BI; (2) - poprawy procesów pozyskiwania informacji nieustrukturyzowanej
ze źródeł zewnętrznych, głównie z sieci WWW.
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Rysunek 1. Dwa zasadnicze kierunki rozwoju systemów Business Intelligence

Wskazanie systemów Business Intelligence czasu rzeczywistego jako jednego z kierunków
rozwoju systemów BI umoŜliwiło sformułowanie następującego wniosku: „Systemy analityczne, przeznaczone do tej pory dla kadry zarządzającej procesami taktycznymi i strategicznymi, zmierzają w postaci systemów Real-time BI w kierunku wspomagania zarządzania
procesami operacyjnymi, które do tej pory było domeną przeznaczoną dla systemów transakcyjnych (rys. 2)”. Systemy Real-time BI uzupełniają systemy transakcyjne o zaawansowane moŜliwości analityczne, realizowane z uwzględnieniem bieŜących danych, napływających bezpośrednio z systemu wykonawczego. Skutkiem wdroŜenia tego typu rozwiązań do
praktyki mogą być zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami, polegające na delegowaniu
uprawnień decyzyjnych na bezpośrednich realizatorów procesów operacyjnych.
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Rysunek 2. Pętla w rozwoju informatycznych systemów zarządzania

Trafne wskazanie rozwoju systemów Business Intelligence potwierdza wykształcenie się
w ostatnich kilku latach nowej klasy systemów informatycznych, określanych jako systemy
zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (Corporate Performance Management, Business
Performance Management). Systemy te obejmują aplikacje do planowania i budŜetowania
(controllingu operacyjnego), zarządzania kosztami i rentownością według rachunku kosztów
działań, zarządzania strategią za pomocą ZrównowaŜonej Karty Wyników oraz aplikacje do
konsolidacji i raportowania finansowego4. Systemy CPM posiadają teŜ wiele cech charakterystycznych dla systemów wspomagających zarządzanie wiedzą. Wykorzystują kokpity menedŜerskie i posługują się róŜnymi technikami wizualizacyjnymi i technikami dystrybucji
informacji. Warstwę dostępu do funkcji tych systemów tworzy zazwyczaj portal korporacyjny, który stanowi jednocześnie platformę zarządzania wiedzą organizacji.
7) Określenie moŜliwości zastosowania systemów Business Intelligence w róŜnych obszarach
organizacji gospodarczej. Wskazano zarządzanie relacjami z klientem oraz controlling i rachunkowość zarządczą jako dwa główne obszary zastosowań narzędzi OLAP i data mining.
Zidentyfikowano i szczegółowe opisano typy analiz wspomagających zarządzanie relacjami
z klientem, w których stosuje się techniki data mining. Wyspecyfikowano moŜliwości analityczne narzędzi OLAP w obszarze tworzenia i monitorowania realizacji budŜetów organizacji gospodarczej oraz dokonano przeglądu funkcjonalności wybranych systemów informatycznych klasy BI, wspomagających prowadzenie controllingu operacyjnego.
4

Tej klasie systemów poświęciłem kilka publikacji wymienionych w punkcie 5 „Omówienie pozostałych osiągnięć
naukowo – badawczych”.
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Cykl artykułów będących efektem grantu badawczego
W latach 2002-2004 podjąłem realizację grantu badawczego, finansowanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, pt. „Diagnoza potrzeb, moŜliwości i ograniczeń w stosowaniu
rachunku kosztów działań (ang. Activity Based Costing) w zarządzaniu krajowymi przedsiębiorstwami” (nr projektu 2H02D 060 23). W projekcie pełniłem funkcję kierownika.
Publikowane w literaturze wyniki prowadzonych wcześniej badań, dotyczących wdroŜeń rachunku ABC, ograniczały się na ogół do przedstawienia stopnia zastosowań tej metody w danym
kraju. Niektórzy autorzy wskazywali ponadto pewne cechy róŜniące stosowane w przedsiębiorstwach rozwiązania ewidencyjne i kalkulacyjne rachunku ABC od tradycyjnych systemów rachunku kosztów5.
W moim projekcie, jako cel główny postawiono dokonanie oceny zasadności i szans wdroŜenia
rachunku ABC w krajowych przedsiębiorstwach.
Za cele poboczne uznano:
(1) Ustalenie jakie systemy rachunku kosztów stosują krajowe przedsiębiorstwa i jak oceniają one przydatność generowanych w ich ramach informacji, w szczególności ustalenie ile
podmiotów zna i stosuje rachunek ABC, bądź rozwaŜa jego wdroŜenie oraz jakie są tego
przyczyny.
(2) Zbadanie opinii o potrzebach, moŜliwościach i barierach wdroŜenia rachunku kosztów
działań w krajowych przedsiębiorstwach.
(3) Scharakteryzowanie stosowanych modeli ABC, poznanie uŜywanych do ich obsługi technologii informatycznych, ustalenie sposobów zasilania modeli (np. integracji z systemami informatycznymi) oraz sposobów raportowania.
(4) Poznanie czynników sprzyjających i utrudniających wdroŜenie rachunku ABC.
Badania zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie przeprowadzono badanie ankietowe na grupie 101 duŜych przedsiębiorstw (zatrudniających powyŜej 250 osób) z terenu Polski
Północnej. Wyniki badań pierwszego etapu zostały opisane w 7 recenzowanych artykułach naukowych (załącznik nr 4 – pozycje E1-E7), spośród których 5 publikacji naleŜy do wskazanego
przeze mnie cyklu, spełniającego wymagania art.16 ust.2 Ustawy.

5

Porównaj np. Szychta A., Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce. „Zeszyty teoretyczne rachunkowości”, tom 5 (61), SKwP, Warszawa 2001, s.108, oraz Sobańska I., Jak zmieniała się praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku ? (część II – Polska). „Controlling i rachunkowość zarządcza”, nr 1, 2002, s.7-9.
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Dwa pierwsze artykuły omawianego cyklu: „Ocena przydatności rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu – wyniki badań empirycznych” (Zeszyty Teoretyczne
Rachunkowości, 19/2004) oraz „Rentowność produktów i klientów w przedsiębiorstwach północnej Polski” (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12/2004), przedstawiają stwierdzony
stan zastosowań rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych, opinie badanych
o przydatności tych rachunków w zarządzaniu, zamierzenia badanych jednostek w zakresie
zmian w stosowanych systemach rachunku kosztów oraz stosowane metody oceny rentowności
produktów i klientów. Uzyskane i opisane w tych pracach wyniki pozwoliły na sformułowanie
następujących wniosków:
(1) Systemy kosztowe są najlepiej rozwinięte w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach
z udziałem kapitału zagranicznego, najsłabiej zaś w podmiotach prywatnych z kapitałem
polskim oraz w przedsiębiorstwach państwowych.
(2) Spora grupa duŜych przedsiębiorstw (około 1/4 badanych) nie dysponuje tak podstawową
informacją, jak struktura kosztów według miejsc ich powstawania czy według produktów,
moŜna zatem stwierdzić, iŜ w jednej czwartej obserwowanych jednostek nie kontroluje się
kosztów, rezygnując takŜe z ich kalkulacji w wielkościach rzeczywistych.
(3) Do najwaŜniejszych obszarów wykorzystywania rachunku kosztów zmiennych naleŜą:
analiza progu rentowności, kalkulacja cen oraz budŜetowanie kosztów produkcji, na które
wskazała ponad 1/3 badanych.
(4) Jedną z wielu przyczyn marginalnego stosowania nowych metod rachunku kosztów jest
brak wśród kadry zarządzającej świadomości zniekształcenia informacji kosztowej uzyskanej przy zastosowaniu tradycyjnych systemów rachunku kosztów. W badanej grupie jednostek panuje przeświadczenie o posiadaniu dobrej informacji kosztowej (pozyskiwanej
w wyniku stosowanych metod kalkulacji), zniekształconej w co najwyŜej małym stopniu
oraz o stosunkowo wysokiej przydatności systemów rachunku kosztów pełnych i rachunku
kosztów zmiennych w zarządzaniu.
(5) Wielu menedŜerów nie zna lub nie umie stosować nowoczesnych metod zarządzania rentownością i nie uświadamia sobie niedoskonałości tradycyjnych rachunków kosztów, stosowanych do oceny rentowności sprzedaŜy6. Zjawisko to naleŜy uznać za niepokojące, po-

6

Rentowność w innych wymiarach niŜ produkty lub ich grupy (np. w wymiarze klientów, kanałów dystrybucji, regionów i rynków sprzedaŜy) analizowało jedynie niespełna 50% badanych przedsiębiorstw, przy czym 34% spośród
nich stosowało w tym celu tradycyjny rachunek kosztów pełnych, a tylko 23% - wielostopniowy rachunek marŜ
pokrycia. Badania nie potwierdziły wyników przedstawionych w 2003 roku przez A.Szadziewską, dotyczących stosowania wielostopniowego rachunku wyników przez blisko 60% duŜych przedsiębiorstw (Szadziewska A., Wybrane
zagadnienia z zakresu wykorzystania rachunku kosztów w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski
i Niemiec. „Zeszyty teoretyczne rachunkowości”, tom 12 (68), SKwP, Warszawa 2003).
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niewaŜ badane przedsiębiorstwa to duŜe jednostki, prowadzące róŜnorodną działalność
i współpracujące z wieloma klientami.
(6) Przeświadczenie o wysokiej przydatności tradycyjnych rachunków kosztów w podejmowaniu decyzji zarządczych moŜe stanowić powaŜną przeszkodę w implementacji bardziej zawansowanych metod zarządzania kosztami.
Kolejny artykuł z omawianego cyklu pt. „Potrzeby i szanse wdroŜenia rachunku kosztów działań
w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badań empirycznych” (Organizacja i Kierowanie,
3/2004) przedstawia stan zastosowań rachunku, znajomość koncepcji rachunku kosztów działań,
oraz opinie badanych o celowości i szansach wdroŜenia takiego systemu rachunku kosztów.
Przeprowadzone badania:
(1) Potwierdziły bardzo niski stan zastosowań rachunku kosztów działań w krajowych przedsiębiorstwach oraz stosunkowo słabą znajomość tej koncepcji. Jedynie 8 ze 101 badanych
przedsiębiorstw stwierdziło, Ŝe stosuje tę metodę (lub pewne jej elementy), 50% - nigdy
nie rozwaŜało wdroŜenia rachunku ABC, niespełna 30% - rozwaŜało jego wdroŜenie,
a 13 % - zrezygnowało z wdroŜenia tej metody zarządzania kosztami. Prawie 60% badanych nie wiedziała na czym polega rachunek kosztów działań.
(2) UmoŜliwiły poznanie pozytywnej opinii badanych o celowości wdroŜenia rachunku kosztów działań oraz pozytywnej opinii o realnych szansach na skuteczne przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia, przy czym takie spojrzenie wynikało w większym stopniu z odczuwanej konieczności usprawnienia zarządzania, niŜ z dysponowania odpowiednim przygotowaniem, kompetencjami i środkami do realizacji projektu. Dokładniejsza analiza wyników badań wykazała, Ŝe większość respondentów znających koncepcję ABC uznaje takŜe
jej zalety i widzi jej przydatność w zarządzaniu.
(3) Uzasadniają stwierdzenie, Ŝe zdecydowanie najlepiej do wdraŜania nowoczesnych metod
zarządzania kosztami były przygotowane podmioty z prywatnym kapitałem zagranicznym
i spośród wszystkich badanych jednostek jedynie one stosowały rachunek kosztów działań,
najlepiej znały tę koncepcję oraz wyraŜały zdecydowane przekonanie o celowości jej
wdroŜenia.
Kolejne dwie prace omawianego cyklu zawierają opis, opracowanej przeze mnie, metody oceny
celowości i szans wdroŜenia rachunku kosztów działań. Jej zastosowanie w odniesieniu do badanych w projekcie przedsiębiorstw umoŜliwiło realizację głównego celu badań, tj. ustalenie u jakiej części badanych wdroŜenie rachunku ABC jest jednocześnie celowe i moŜliwe. W omawianej metodzie wskazanie celowości zastosowania rachunku ABC opiera się na obiektywnych danych dotyczących udziału kosztów pośrednich w kosztach całkowitych, stwierdzonej róŜnorod- 13 -

ności produktów (wyrobów, usług), klientów i dostawców oraz stosowanych obecnie metod oceny rentowności (takich jak np. wielostopniowy rachunek marŜ pokrycia). Ocena moŜliwości
wdroŜenia jest natomiast dokonywana na podstawie opinii badanych, co do realności wdroŜenia
i czynników, które mogą sprzyjać, przeszkadzać bądź wręcz je uniemoŜliwiać.
Wyniki weryfikacji opracowanej metody na grupie 72 przedsiębiorstw, które udzieliły odpowiedzi na pytanie o strukturę kosztów w układzie kalkulacyjnym i w momencie prowadzenia badań
nie uŜywały systemu ABC, przedstawiłem w wydanej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii encyklopedii wspomagania decyzji i technologii wspomagających podejmowanie decyzji
(The Method of Appraising Needs and Possibilities of Activity-Based Costing Implementation.
[w:] Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies, ed. Adam F.,
Humphreys P., Information Science Reference, Hershey-New York, USA, Londyn, UK, 2008)7.
U ponad 28% badanych (20 firm) stosowanie rachunku ABC uznano za celowe i stwierdzono
szanse na jego wdroŜenie. W 15 firmach (21%), w których stosowanie tego rachunku uznano za
celowe, szanse wdroŜenia oceniono negatywnie.
W drugiej pracy poświęconej omawianej metodzie pt. „Ocena celowości i moŜliwości wdroŜenia
rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce” (Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 22/2004) przedstawiłem jej szczegółowy opis oraz wyniki zastosowania na grupie 49 przedsiębiorstw produkcyjnych. Pokazały one, Ŝe u nieco większej części z nich (33%), niŜ w przypadku całej badanej grupy (28%), wdroŜenie rachunku ABC jest celowe i istnieją szanse na jego
wdroŜenie.
Reasumując, wyniki oceny celowości i szans wdroŜenia, moŜna stwierdzić, Ŝe u około połowy
badanych istnieją uzasadnione przesłanki wdroŜenia rachunku kosztów działań, ale jedynie
u około 1/3 podmiotów wdroŜenie tego systemu jest jednocześnie celowe i istnieją szanse na
skuteczną realizację takiego przedsięwzięcia.
Drugi etap omawianego projektu obejmował szczegółową analizę systemów rachunku kosztów
działań w 4 obiektach, które twierdziły, Ŝe stosują ten system i wyraziły zgodę na dalsze wywiady (badane przedsiębiorstwa reprezentowały róŜne branŜe: piwowarską, usług ciepłowniczych,
spoŜywczą oraz bankową). Rezultaty prac tego etapu opisałem w 3 kolejnych publikacjach, zaliczonych do omawianego cyklu i przedstawiłem na 3 konferencjach naukowych (załącznik nr 5 –
pozycje C10, C11, C14), w tym na Światowym Kongresie Informatyki Stosowanej w Stanach
Zjednoczonych w 2005 roku (The 2005 World Congress of Applied Computing, Las Vegas, USA,
June 20-23).

7

Wyniki te zostały teŜ zaprezentowane na 27 dorocznym kongresie europejskiego stowarzyszenia rachunkowości w Pradze
(27th Annual Congress of the European Accounting Association, April 1-3, 2004 Prauge ) (załącznik 5 – pozycja C9).
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Badania prowadziłem początkowo przy zastosowaniu kwestionariusza wywiadu, zawierającego
szczegółowe pytania o przyczynach i celach wdroŜenia rachunku ABC, o zakresie organizacji
i zakresie kosztów objętych tym systemem, strukturze modelu ABC, stosowanych rozwiązaniach
informatycznych, wykorzystaniu raportów oraz procesie i efektach wdroŜenia. Następnie przeprowadziłem szczegółową analizę informatycznych systemów ABC, w dwóch przedsiębiorstwach, które wyraziły zgodę na badania uzupełniające.
Badania zrealizowane w drugim etapie umoŜliwiły:
(1) Potwierdzenie występowania w praktyce róŜnych rozwiązań architektonicznych i narzędzi informatycznych w systemie informacyjnym opartym na rachunku kosztów działań,
które opisywałem w swoich wcześniejszych publikacjach o informatycznym wspomaganiu rachunku ABC8. Wśród technologii informatycznych uŜywanych przez badane jednostki do rozliczania kosztów i raportowania moŜna spotkać prawie wszystkie typy moŜliwych rozwiązań: arkusz kalkulacyjny, specjalistyczne oprogramowanie, hurtownię danych z narzędziami OLAP, moduł rozliczania kosztów zawarty w systemie finansowoksięgowym.
(2) Zdiagnozowanie najwaŜniejszych cech modeli i systemów ABC stosowanych w praktyce
Określono złoŜoność modeli ABC, zakresu kosztów i sposobów ich rozliczeń. Największą złoŜonością charakteryzował się model ABC przedsiębiorstwa z branŜy piwowarskiej
(4000 zasobów, 70 działań i 600 obiektów kosztów) oraz model firmy ciepłowniczej (kilkaset zasobów, kilkaset działań i 252 obiekty kosztowe).
(3) Opracowanie modeli róŜnych architektur systemu ABC ukazujących przepływy danych
od systemów dziedzinowych, poprzez warstwę modelowania rachunku kosztów działań,
do warstwy analizowania i raportowania oraz ustalenie sposobów zasilania modeli ABC
w wymagane dane. Dane o pośrednich kosztach zasobów, kosztach bezpośrednich oraz
przychodach wszystkie firmy - oprócz banku, w którym wdroŜenie miało charakter pilotowy - przesyłały do systemu ABC elektronicznie, przy czym dwie z nich elektronicznie
przesyłały teŜ dane o wartościach nośników kosztów działań. Wartości nośników kosztów zasobów, w kaŜdym przypadków, wprowadzano do systemu ręcznie.
(4) Ustalenie częstotliwości i sposobów analizowania i raportowania wyników kalkulacji według metody ABC. Za wyjątkiem przedsiębiorstwa z branŜy piwowarskiej, które analizy
przeprowadzało raz w roku, wszystkie pozostałe uaktualniały dane i analizowały raporty
w systemie ABC raz w miesiącu. Z raportów korzystało przynajmniej kilkanaście osób,

8

Publikacje te zostały omówione w kolejnym punkcie, w którym opisuję pozostały dorobek i osiągnięcia naukowe.
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w tym (za wyjątkiem wdroŜenia pilotowego) dyrektor naczelny, dyrektor finansowy, szef
działu controllingu oraz kierownicy wszystkich waŜniejszych działów przedsiębiorstwa.
Raporty dystrybuowano najczęściej w postaci dokumentów Ms-Excel i w postaci papierowej.
(5) Ustalenie kluczowych czynników sprzyjających wdroŜeniu rachunku ABC, problemów
w realizacji przedsięwzięcia wdroŜeniowego oraz uzyskanych efektów9. Jako główne
czynniki sprzyjające sukcesowi wdroŜenia zdiagnozowano kompetencje i środki finansowe, determinację zespołu projektowo-wdroŜeniowego, a takŜe determinację zarządu, konieczność redukcji kosztów, dobrze zdefiniowane procesy biznesowe, doświadczenie
w realizacji trudnych projektów i „naturalną” chęć zmian zaszczepioną wśród pracowników. Głównymi przyczynami wystąpienia pewnych trudności był duŜy nakład pracy
związany z zaprojektowaniem i wdroŜeniem systemu oraz konieczność zbierania nowych
danych, które wymienili wszyscy badani. Realizację projektów utrudniały teŜ problemy
związane z czynnikiem ludzkim, które występowały jednak z róŜnym natęŜeniem.
Wszyscy badani są przekonani (lub prawie przekonani), Ŝe wprowadzenie systemu ABC
przyniosło wymierne korzyści finansowe i twierdzą, Ŝe nie wystąpiły Ŝadne efekty negatywne po jego wdroŜeniu. UwaŜają, Ŝe dzięki ABC mogą lepiej mierzyć koszty i rentowność produktów, klientów, kanałów dystrybucji lub innych obiektów kosztowych. Wszyscy wskazali teŜ, Ŝe koszty niektórych produktów obliczone według ABC róŜniły się znacząco od kosztów liczonych wcześniej metodą tradycyjną. Informacje z nowego systemu
spowodowały, Ŝe renegocjowano umowy z częścią klientów, zmieniono ceny niektórych
produktów, a w jednym przypadku zrezygnowano ze współpracy z dwoma nierentownymi klientami.
Cykl artykułów opisujących modele rachunku kosztów działań opracowane dla kilku przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz procedury ich implementacji w środowisku informatycznym
Rezultaty opisanych wyŜej prac badawczych, przeprowadzonych w duŜych przedsiębiorstwach,
wskazały nie tylko na niski stopień zastosowań rachunku kosztów działań, ale równieŜ na stosunkowo niewielką świadomość ułomności tradycyjnych metod zarządzania kosztami. Skoro
w duŜych przedsiębiorstwach świadomość ta jest niewielka, to moŜna przypuszczać, Ŝe w jednostkach małych i średnich sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej. Przedsiębiorstwa naleŜące
do sektora MŚP rzadziej niŜ duŜe podejmują się wdraŜania rachunku kosztów działań (a takŜe
innych zaawansowanych systemów), co potwierdzają badania przeprowadzone w Wielkiej Bry9

Opisane w tym punkcie rezultaty badań zostały szczegółowo przedstawione w raporcie z realizacji grantu
badawczego.
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tanii przez Innesa, Mitchella oraz Sinclaira10 oraz cytowane wcześniej badania A.Szadziewskiej.
Często wynika to z braku świadomości o moŜliwości zniekształcenia kosztów obliczanych tradycyjnymi metodami, braku odpowiednio wykwalifikowanych kadr oraz przeświadczenia, Ŝe zaawansowane metody są przeznaczone dla firm duŜych, a mała firma ich nie potrzebuje. Małe
i średnie przedsiębiorstwa są naraŜone w równym – o ile nie w większym – stopniu na niebezpieczeństwa związane ze współpracą z nierentownymi klientami i wytwarzaniem nierentownych
wyrobów. Praktyka działania firm z sektora MŚP sprowadza się często do tego, Ŝe obsługują one
kaŜdego klienta, który wyrazi chęć zakupu produktów, towarów czy usług, nie zdając sobie sprawy, Ŝe jedynie część produktów i klientów przynosi firmie zyski. W odróŜnieniu od duŜych
przedsiębiorstw, które dysponują z reguły zaawansowanymi systemami informatycznymi, przy
pomocy których prowadzą dokładną ewidencję kosztów i przychodów, jednostki mniejsze, prowadzą bardzo uproszczoną ewidencję kosztów, z reguły rejestrują je tylko w układzie rodzajowym. Taki sposób ewidencji kosztów skutkuje brakiem moŜliwości ustalenia faktycznych kosztów wytwarzania wyrobów, czy kosztów obsługi klienta lub dostawcy oraz dokonania oceny ich
rentowności, co w konsekwencji moŜe prowadzić do podejmowania błędnych decyzji w zakresie
kształtowania portfela produktów i współpracy z kontrahentami.
Dostrzegając potrzebę upowszechniania wiedzy o rachunku kosztów działań, postanowiłem podjąć dalsze prace badawcze, koncentrując się na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Celem badań było zweryfikowanie następującej tezy: Zastosowanie rachunku kosztów działań
w małych i średnich przedsiębiorstwach jest wskazane i moŜliwe, poniewaŜ: (1) rentowność oferowanych produktów i opłacalność współpracy z klientami w tych jednostkach charakteryzuje
duŜe zróŜnicowanie, a podmioty te nie dysponują taką informacją; (2) opracowanie modelu ABC
dla przedsiębiorstwa z sektora MSP i przeprowadzenie kalkulacji jest moŜliwe do wykonania
przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy.
W celu weryfikacji przedstawionej tezy ogólny model rachunku kosztów działań zaadaptowałem
do warunków kilku małych i średnich przedsiębiorstwach, reprezentujących następujące branŜe:
gastronomiczną, produkcję wyrobów wędliniarskich, produkcję spoŜywczą, handel słodyczami,
produkcję środków chemicznych, produkcję elektromechaniczną oraz port lotniczy.
Trzy pierwsze modele zaprezentowałem w artykułach opublikowanych w latach 2003-2005.
Chcę podkreślić, Ŝe wcześniej, oprócz A. Karmańskiej, która w swojej rozprawie habilitacyjnej
z 2003 roku, bardzo dokładnie opisała strukturę modelu ABC ubezpieczyciela, nikt szczegółowo
nie przedstawiał takich struktur, opracowanych dla przypadków konkretnych organizacji lub jednostek reprezentujących konkretne branŜe. Kolejna praca, w której omówiono budowę dwóch
10

Innes J., Mitchell F., Sinclair D. (2000). Activity-Based Costing in U.K.’s largest companies: a comparison of
1994 and 1999 survey results. Management Accounting Research. 11(3). September, 349-362.
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modeli ABC zastosowanych w firmie logistycznej i w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym, pojawiła się w 2006 roku (T. Wnuk-Pel, Zarządzanie rentownością. BudŜetowanie i kontrola. Activity-Based Costing & Management. Warszawa, Difin 2006). Jako następną, waŜną
pracę opisującą dokładnie model ABC moŜna wskazać, wydaną 3 lata później, rozprawę habilitacyjną Z. Leszczyńskiego. Autor przedstawił w niej struktury zbiorów informacyjnych w systemie ABC, opracowanym dla przedsiębiorstwa produkcyjnego reprezentującego branŜę elektromechaniczną (Z.Leszczyński, Rachunek kosztów działań w średnim przedsiębiorstwie, Rozprawy
naukowe nr 382, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009).
WdroŜenie rachunku kosztów działań wymaga komputerowego wspomagania. Z przeprowadzonej przeze mnie analizy porównawczej rozwiązań informatycznych wynika, Ŝe największe moŜliwości stwarza wykorzystanie dedykowanego specjalistycznego oprogramowywania do modelowania rachunku ABC. Do dnia dzisiejszego w literaturze przedmiotu nie spotkałem Ŝadnych
przykładów ukazujących zasady i procedurę implementacji modelu rachunku kosztów działań
w środowisku informatycznym. Brak opisów komputerowych modeli potwierdzają teŜ badania
T.Wnuka-Pela z 2010 roku (T.Wnuk-Pel, Diffusion of Management Accounting Innovations in
Non-manufacturing Firms–the Case of ABC, Social Sciences, 2010, No.1(67), s.10).
We wszystkich pracach tego cyklu, oprócz zaprezentowania opracowanej przeze mnie struktury
modelu, wskazałem procedurę jego implementacji w środowisku informatycznym11, którego
uŜycie jest niezbędne dla sprawnego funkcjonowania systemu rachunku kosztów działań. W kaŜdym artykule tego cyklu – oprócz dwóch ostatnich – przedstawiłem teŜ wyniki kalkulacji kosztów i analiz rentowności.
Jako pierwszy obiekt badawczy wybrałem małą firmę gastronomiczną, zatrudniającą 20 pracowników, dla której zbudowałem stosunkowo prosty model ABC umoŜliwiający ocenę rentowności grup produktów12. Wybór małej firmy, realizującej proste procesy produkcyjne, dystrybucyjne i administracyjne był celowy i zgodny z zasadą, aby w pierwszej kolejności podejmować
zadania łatwiejsze i stopniowo przechodzić do zadań trudniejszych. Jedynie taki sposób postępowania umoŜliwia zdobycie doświadczenia i sukces realizacji kolejnych projektów.
Drugim obiektem badań było produkcyjne przedsiębiorstwo przetwórstwa mięsnego, zatrudniające ponad 50 pracowników. Model ABC, opracowany dla tego podmiotu, został opisany
w pierwszym artykule omawianego cyklu pt. „Zastosowanie oprogramowania OROS Modeler
11

Jako narzędzie do modelowania rachunku kosztów działań wykorzystałem dedykowane oprogramowanie OROS
ABC (obecnie SAS Activity-Based Managment).
12
Model został przedstawiony w artykule Januszewski A., Komputerowo wspomagany model rachunku koszów
działań dla firmy garmaŜeryjnej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 183, 2004, s.59-68 (załącznik 4 –
pozycja F3).
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do modelowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie przetwórstwa mięsnego” (Prace
Naukowe AE we Wrocławiu nr 986, 2003). Model obejmował 11 zasobów (reprezentowanych
przez 11 kont kosztów rodzajowych), 15 działań pogrupowanych w 4 procesy oraz 10 obiektów
kosztów. Wprowadzenie danych o przychodach i kosztach surowców umoŜliwiło przeprowadzenie analizy rentowności, która wykazała zróŜnicowaną opłacalność poszczególnych wyrobów.
Oprócz obliczenia zysku i rentowności poszczególnych grup wyrobów, implementacja modelu
w środowisku OROS Modeler umoŜliwiła przeprowadzenie dodatkowych analiz: m.in. kosztów
poszczególnych działań i procesów, struktury kosztów w przekroju działań dla dowolnego
obiektu kosztów i struktury kosztów w przekroju zasobów dla kaŜdego działania, czego przykłady podałem w artykule.
W drugim artykule tego cyklu pt. „Using SAS ABM Package for ABC Modeling – a Case
Study” (Proceedings of the 2005 International Conference on E-Business, Enterprise Information
Systems, E-Government, and Outsourcing, EEE’05, Ed. H.R. Arabnia, Las Vegas, Nevada, USA
June 20-23, 2005, CSREA Press) przedstawiłem model ABC opracowany dla przedsiębiorstwa
z branŜy spoŜywczej, zatrudniającego blisko 50 osób i prowadzącego działalność produkcyjnohandlową oraz świadczącego usługi transportu międzynarodowego. Model ten został zaprezentowany Światowym Kongresie Informatyki Stosowanej w Stanach Zjednoczonych w 2005 roku
(The 2005 World Congress of Applied Computing, Las Vegas, USA, June 20-23) (załącznik nr 5
– pozycja C15). Głównym celem prac badawczych było ustalenie rentowności poszczególnych
produktów oraz trzech głównych działalności przedsiębiorstw. Strukturę modelu tworzą 4 moduły: moduł kosztów rodzajowych (kilkaset kont kosztów rodzajowych pochodzących z księgi
głównej), moduł zasobów (25 zasobów w 7 grupach), moduł działań (24 działania w 5 procesach), moduł obiekty kosztowe, w którym jako obiekty kalkulacji przyjęto 130 wyrobów
w 21 kategoriach asortymentowych oraz działalność handlową i działalność transportową, bez
dokładniejszego podziału. Konta kosztów rodzajowych, konta kosztów zasobów, konta kosztów
działań i konta kosztów obiektów kosztowych połączono siecią ponad 2300 powiązań, ukazujących przepływ kosztów z kont rodzajowych do zasobów, poprzez działania do obiektów kosztowych. Dzięki temu, Ŝe przedsiębiorstwo prowadziło stosunkowo rozbudowaną ewidencję analityczną większość kosztów rodzajowych moŜna było przydzielić odpowiednim zasobom wprost,
bez potrzeby ich dzielenia. Uzyskane przy zastosowaniu rachunku ABC wyniki kalkulacji kosztów i rentowności trzech podstawowych działalności przedsiębiorstwa porównałem z wynikami
obliczeń dokonanych na podstawie danych pochodzących z ewidencji kosztów i przychodów
prowadzonej w księdze głównej przedsiębiorstwa. Okazało się, Ŝe występują tu znaczące róŜnice: np. rentowność handlu towarami według ewidencji księgowej kształtowała się na poziomie
5,31%, natomiast metoda ABC podała wynik ujemny równy -4,55%. Jeszcze większe róŜnice,
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sięgające kilkudziesięciu procent, stwierdzono dla poszczególnych wyrobów, wytwarzanych
w ramach działalności produkcyjnej13.
Realizacja opisanego projektu potwierdziła moje wcześniejsze obserwacje, co do niewielkiej
przydatności ewidencji kosztów i przychodów dla potrzeb zarządzania (w tym oceny rentowności produktów) oraz konieczności wprowadzenia znacznych usprawnień organizacyjnych, głównie w systemie ewidencji księgowej, jako warunku wdroŜenia rachunku kosztów działań.
W kolejnym artykule pt. „Activity Based Costing System for a Medium-sized Trade Company”
(Advances in Information Systems Development. New Methods and Practice for the Networked
Society, Springer Verlag, Volume 2 Budapest, 2007) przedstawiłem model ABC dla przedsiębiorstwa z branŜy handlu słodyczami, zatrudniającego 50 osób i prowadzącego sprzedaŜ hurtową
dla blisko 400 stałych klientów oraz sprzedaŜ detaliczną w 6 własnych punktach. Model ten
został zaprezentowany rok wcześniej na międzynarodowej konferencji w Budapeszcie
(The Fifteenth International Conference on Information Systems Development – ISD’2006,
Budapest, 31th August-2nd September 2006) (załącznik nr 5 – pozycja C17). W publikacji omówiłem przesłanki uzasadniające wdroŜenie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach handlowych. Zaprezentowałem trójwarstwową architekturę systemu informatycznego, wspomagającego wykonywanie kalkulacji i analiz według metody ABC. Następnie opisałem opracowany
model oraz procedurę jego implementacji w środowisku OROS Modeler. Model słuŜy ocenie
rentowności klientów oraz ocenie opłacalności współpracy z dostawcami i posiada stosunkowo
złoŜoną strukturę. Tworzą ją cztery moduły: koszty rodzajowe (32 konta kosztów rodzajowych),
zasoby (30 zasobów w 7 grupach), działania (22 działania w 5 procesach), obiekty kosztowe (ponad 100 dostawców, blisko 400 klientów hurtowych, 6 punktów sprzedaŜy detalicznej). Wymienione elementy zostały połączone siecią blisko 10 000 powiązań, które pokazują przepływ kosztów z kont rodzajowych do zasobów i dalej – poprzez działania - do dostawców i klientów.
Uzyskane rezultaty wskazują na duŜe róŜnice między rentownością róŜnych kanałów dystrybucji
policzoną na poziomie marŜy II-stopnia, która uwzględniała koszty obsługi klientów skalkulowane według metody ABC. MarŜa ta wynosiła 22,4% dla sprzedaŜy w punktach sprzedaŜy detalicznej, wobec jedynie 6,3% w przypadku sprzedaŜy odbiorcom. Ciekawych wyników dostarczyła równieŜ analiza marŜy w grupie 392 klientów hurtowych. Około 20 z nich (5%) wypracowało łącznie marŜę w wysokości blisko 500 tys. zł. Kolejnych 100 klientów (25% wszystkich
klientów hurtowych) dodało kolejne 500 tys. zł. Uwzględnienie kosztów obsługi pokazało teŜ, Ŝe
13

Szczegółowe wyniki obliczeń rentowności dla grup wyrobów oraz dokładny opis prac analitycznych, elementów
strukturalnych modelu, procedury jego implementacji w środowisku informatycznym zostały przedstawione w cyklu
3 (nierecenzowanych) artykułów pt. „Studium przypadku: Komputerowo wspomagany model rachunku kosztów
działań dla przedsiębiorstwa branŜy spoŜywczej”, które ukazały się miesięczniku Controlling i rachunkowość
zarządcza (część I - nr 11/2005, s.29-33; część II - nr 1/2006, s.15-18; część III- nr 2/2006, s.17-20) – załącznik 3.
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blisko 2/3 odbiorców hurtowych (249) nie przynosi Ŝadnego zysku, a współpraca z co ósmym
z nich (12,5%) przyniosła straty na poziome ponad 150 tys. zł. Podobnie, analiza rentowności
dostawców, uwzględniająca koszty współpracy, wykazała, Ŝe opłacalność zakupu towarów
w róŜnych źródłach jest bardzo zróŜnicowana. Okazało się, Ŝe 41 ze 109 dostawców wypracowało prawie całą marŜę II-stopnia, kalkulowaną jako róŜnica między przychodami ze sprzedaŜy,
a wartością zakupu sprzedanych towarów i kosztami współpracy z dostawcami, przy czym zaledwie 6 najlepszych miało w niej ponad 50% udziału. Współpraca z pozostałymi dostawcami była na granicy opłacalności bądź przynosiła straty. Opisany w omawianym artykule przykład potwierdza zatem tezę, Ŝe korzyści z zastosowania rachunku kosztów działań mogą odnieść nie tylko duŜe przedsiębiorstwa z rozbudowaną siecią dystrybucji, ale teŜ mniejsze jednostki handlowe.
Następny model opracowałem dla małego przedsiębiorstwa produkcyjnego, wytwarzającego
płynne środki czyszczące i zatrudniającego 10 pracowników. Model został opisany w encyklopedii wydanej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii (Activity-Based Costing System
for a Small Manufacturing Company – a Case Study. [w:] Encyclopedia of Decision Making and
Decision Support Technologies, ed. Adam F., Humphreys P., Information Science Reference,
Hershey PA-New York USA, Londyn UK, 2008). Celem budowy modelu ABC było ocenienie
rentowności produktów oraz klientów firmy. Podobnie jak w poprzednich dwóch przypadkach,
w strukturze modelu wyróŜniono cztery moduły: koszty rodzajowe (53 kont kosztów rodzajowych w 7 grupach), zasoby (19 zasobów w 7 grupach), działania (24 działania w 5 procesach)
oraz obiekty kosztowe (17 produktów, 110 klientów). Elementy modelu połączono siecią ponad
1 500 ścieŜek przepływu kosztów. Pierwszym efektem zastosowania ABC było ustalenie struktury kosztów przedsiębiorstwa w przekroju realizowanych procesów. Nawet przy zaliczeniu do
kosztów procesu produkcyjnego kosztów surowców najdroŜszym procesem okazał się proces
sprzedaŜy, który absorbował 44% wszystkich kosztów. Z tego powodu waŜne znaczenie miała
analiza rentowności klientów. Analiza pokazała, Ŝe 15 najlepszych klientów wypracowało blisko
200% wartości skumulowanego zysku wypracowanego przez wszystkich 110 klientów. Wielkość tę naleŜy interpretować jako potencjalny zysk, jaki firma moŜe osiągnąć, gdy doprowadzi
proces obsługi klientów nierentownych do progu rentowności (tzn. nic nie zarobi ani teŜ nie straci na współpracy z tymi klientami). Interesujące było równieŜ to, Ŝe największy klient firmy,
sam wypracował ponad 133% zysku. Szczegółowa analiza wskazała, Ŝe główną przyczyną generowania strat przez 4 najgorszych klientów były wysokie koszty windykacji naleŜności. Pozostali klienci, którzy generowali straty: zamawiali nierentowne produktów (często były to produkty
niestandardowe wytwarzane specjalnie na ich zamówienie), często składali zamówienia w niewielkich ilościach.
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W przedostatnim artykule z omawianego cyklu pt. „Koncepcja rozwoju komputerowo wspomaganego systemu kalkulacji kosztów dla przedsiębiorstwa produkcyjnego” (Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wrocław, 2010) przedstawiłem koncepcję
zmian w systemie informatycznym przedsiębiorstwa produkcyjnego, która umoŜliwia uwzględnienie rozliczeń kosztów wydziałowych według ABC. W pierwszej kolejności wykazałem, Ŝe
w badanej jednostce występują przesłanki, uzasadniające wdroŜenie rachunku kosztów działań
w obszarze kosztów produkcji. Opisałem architekturę typowego systemu informatycznego stosowanego w przedsiębiorstwach produkcyjnych do obsługi produkcji i księgowości, wskazując
jednocześnie na często stosowane sposoby rozliczeń pośrednich kosztów wydziałowych. Zaproponowałem sposób rozliczenia kosztów wydziałowych według metody ABC oraz zmianę architektury systemu polegającą na zastosowaniu dodatkowych modułów kalkulacji kosztów: modułu
kalkulacji kosztów stanowisk technologicznych, modułu alokacji kosztów stanowisk technologicznych i modułu alokacji pośrednich kosztów produktów. Opracowałem teŜ strukturę rachunku
marŜ pokrycia, który moŜna wygenerować po dokonaniu opisanych zmian. Zaproponowane rozwiązanie wymaga stosunkowo niewielkiego dostosowania systemu informacyjnego, a jednocześnie moŜe zapewnić precyzyjne rozliczenie znaczącej części kosztów wydziałowych na produkty.
Opisana w artykule koncepcja została zaprezentowana rok wcześniej na międzynarodowej konferencji w Toronto (Conference of the International Journal of Art & Sciences, Toronto, Canada, 25-28th May 2009) (załącznik nr 5 – pozycja C18).
W ostatnim artykule tego cyklu pt. „Definiowanie struktury modelu rachunku kosztów działań
dla portu lotniczego w systemie SAS Activity-Based Management” (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 212, Wrocław, 2011) przedstawiłem strukturę modelu
ABC, opracowanego dla Portu Lotniczego w Bydgoszczy (PLB)14 oraz procedurę jego implementacji w środowisku systemu SAS Activity-Based Management, który według analityków badających rynek oprogramowania wspomagającego zarządzanie wydajnością organizacji jest jednym z popularniejszych i najlepiej ocenianych systemów do zarządzania kosztami i rentownością według metodologii ABC. Celem budowy modelu ABC dla portu lotniczego było umoŜliwienie udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:
• Ile kosztuje obsługa konkretnej trasy i jaki jest średni jednostkowy koszt obsługi konkretnej trasy (jednego przylotu i odlotu na konkretnej trasie) ?
• Ile kosztuje obsługa wszystkich tras konkretnego przewoźnika?
W badanym okresie, w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy (PLB), było zatrudnionych ponad 130
osób. Spośród wszystkich zaprezentowanych modeli, model ABC dla PLB charakteryzował się
14

Zastosowaniom rachunku kosztów działań w sektorze usługowym poświęcono niewiele miejsca w literaturze
przedmiotu. Do nielicznych wyjątków naleŜy wymieniona wyŜej praca A.Karmańskiej.
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największą złoŜonością. W strukturze modelu, wyróŜniono 10 grup zasobów (łącznie 110 róŜnych zasobów), 6 procesów (łącznie 43 róŜne działania) oraz 13 grup obiektów kosztowych (łącznie 61 obiektów kosztowych). Grupy obiektów kosztowych tworzą przewoźnicy, a poszczególne obiekty kosztowe - obsługiwane przez nich trasy (w podziale na trasę „tam” i „z powrotem”). Podobnie jak, we wszystkich wcześniej opisanych przypadkach, wyniki kalkulacji kosztów i analiz rentowności wykonane metodą ABC wskazały, Ŝe większość obsługiwanych tras generowała straty, przy czym ich wielkość była bardzo zróŜnicowana15.
Opisane powyŜej badania potwierdziły stwierdzenia zawarte w postawionej tezie oraz umoŜliwiły sformułowanie niŜej przedstawionych wniosków.
Po pierwsze, zastosowanie rachunku kosztów działań w firmach z sektora MŚP naleŜy uznać za
wskazane. Korzyści z jego zastosowania mogą odnieść nie tylko duŜe przedsiębiorstwa, ale teŜ
jednostki małe i średnie, co potwierdzają przykłady przedstawione w artykułach omawianego
cyklu. W kaŜdym z badanych przypadków okazywało się, Ŝe z jednej strony przedsiębiorstwa te
prowadzą bardzo uproszczoną ewidencję kosztów i przychodów i w konsekwencji nie znają i nie
oceniają rentowności produktów lub opłacalności współpracy z klientami. Z drugiej strony, kalkulacje kosztów i rentowności przeprowadzone według metody ABC wykazały, Ŝe realizowane
działalności lub oferowane produkty charakteryzowały się róŜną rentownością, a współpraca
z częścią klientów generowała straty. Korzyści w postaci wiarygodnej informacji o rentownych
i nierentownych produktach i klientach są zatem bezsporne. Ta właśnie informacja powinna
stanowić podstawę do podejmowania strategicznych decyzji, dotyczących kształtowania portfela
produktów i ustalania zasad współpracy z odbiorcami.
Po drugie, niski stopień szczegółowości prowadzonej w badanych jednostkach ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym stanowi przeszkodę w przyporządkowaniu kosztów
do zasobów organizacji, zdefiniowanych w modelu ABC. Pokonanie tej przeszkody wymaga
wprowadzenia zmian w planie kont przedsiębiorstwa lub pobierania danych o kosztach bezpośrednio z ewidencji operatywnej (np. systemu ewidencji środków trwałych, systemu gospodarki
materiałowej, systemu gospodarki wyrobami gotowymi itp.), bądź teŜ zastosowania obu rozwiązań jednocześnie. Tylko w jednym z badanych przedsiębiorstw, ewidencję kosztów w przekroju
rodzajowym prowadzono z takim stopniem szczegółowości, który umoŜliwił ich bezpośrednie
przypisanie do zasobów zdefiniowanych w modelu ABC, bez konieczności dzielenia.
Po trzecie, rozliczenie kosztów uwzględniające związki przyczynowo-skutkowe, wymaga zbudowania modelu ABC, w którym rozliczenie kosztów przebiega w więcej, niŜ tylko w dwóch
15

Wyniki kalkulacji kosztów i analiz rentowności nie zostały jeszcze opublikowane. Ograniczona objętość uniemoŜliwiła ich przedstawienie w opisywanym artykule.
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etapach. W większości opisanych przypadków, oprócz dwóch rozliczeń przewidzianych w ogólnym modelu rachunku kosztów działań, które polegają na rozliczeniu kosztów zasobów na działania oraz na rozliczeniu kosztów działań na obiekty kosztowe, uwzględniono dodatkowo rozliczenie kosztów zasobów na inne zasoby oraz rozliczenie kosztów działań pomocniczych na działania podstawowe.
Po czwarte, w celu zapewnienia dokładności rozliczeń kosztów rodzajowych na działania,
w strukturze modelu naleŜy wyróŜnić konta kosztów dla zasobów i wskazać sposób rozliczenia
kosztów ewidencjonowanych w księdze głównej na te zasoby. Próby bezpośredniego rozliczenia
kosztów rodzajowych na działania napotykają na trudności w doborze właściwych kluczy rozliczeniowych.
Po piąte, do modelowania wskazane jest zastosowanie specjalistycznego oprogramowania. Modele ABC powstają na ogół w procesie iteracji, a w ostatecznym modelu – nawet w małych
i średnich jednostkach – moŜe wystąpić kilkaset kont kosztów i kilka tysięcy powiązań między
nimi. Ich obsłuŜenie w arkuszu kalkulacyjnym moŜe okazać się trudne.
Po szóste, pomimo stosunkowo duŜej złoŜoności, opracowanie modelu rachunku kosztów działań dla przedsiębiorstwa z sektora MSP nie jest zadaniem bardzo trudnym i moŜliwym do wykonania w stosunkowo krótkim czasie.
Po siódme, w wyniku przeprowadzonych badań powstała baza modeli, opracowanych dla przedsiębiorstw reprezentujących róŜne branŜe. Modele te moŜna w stosunkowo prosty i szybki sposób adoptować do kolejnych obiektów. Uzupełnienie tej bazy o kolejne modele stworzyłoby moŜliwość wykonywania róŜnych analiz, takich jak np. analiza związków między strukturą kosztów
w przekroju działań lub strukturą kosztów w przekroju zasobów, a rentownością wytwarzanych
produktów lub obsługiwanych klientów.
5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych
Badania i dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych
W czasie studiów zainteresowałem się programowaniem i zastosowaniami informatyki w przedsiębiorstwach. Po ukończeniu studiów, szukając zatrudnienia zgodnego z moim zainteresowaniem zastosowaniami informatyki w zarządzaniu, podjąłem pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Informatyki Stosowanej na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W latach
1991-1996 aktywnie uczestniczyłem w realizacji dwóch projektów celowych dotyczących
wdraŜania zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Badania
prowadzone w ramach pierwszego z projektów pt. „Zintegrowany system rachunkowości zarząd- 24 -

czej z obsługą sprzedaŜy i kontrolą realizacji płatności w Bydgoskich Fabrykach Mebli” ukierunkowały moje zainteresowania naukowe na rachunkowość zarządczą i jej komputerowe wspomaganie. W ramach projektu przygotowałem dwa dokumenty: „Projekt adaptacji systemu finansowo-księgowego dla Bydgoskich Fabryk Mebli S.A.” (70 stron) oraz „Projekt modułu Rozliczania
Zakupów i Usług” (50 stron).
Realizacja drugiego projektu pt.: „Zintegrowany Wielodostępny System Informatyczny do Wspomagania Procesów Decyzyjnych w BZE BELMA w Bydgoszczy” umoŜliwiła mi zapoznanie się
z funkcjonalnością i działaniem kompleksowego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu planowania i rozliczania zleceń produkcyjnych. Nawiązanie współpracy z Bydgoskimi Zakładami
Elektromechanicznymi BELMA SA zaowocowało wdroŜeniem w tym przedsiębiorstwie opracowanego przeze mnie systemu budŜetowania kosztów. Koncepcję i projekt tego systemu przedstawiłem w pracy doktorskiej pt. ”Komputerowo wspomagane budŜetowanie kosztów w przedsiębiorstwach o złoŜonej strukturze zarządzania, którą obroniłem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w 1998 roku, uzyskując tytuł dra nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
Przed uzyskaniem stopnia dra opublikowałem 13 prac naukowych (w tym 1 współautorstwo monografii) oraz wygłosiłem 8 referatów na konferencjach naukowych. W 1994 roku uzyskałem
wyróŜnienie za wygłoszenie referatu pt. „Model informatycznego systemu rachunkowości zarządczej” na Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Studentów i Młodych Pracowników
Nauki w Zielonej Górze.
Pozostałe badania i dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych
Bezpośrednio po uzyskaniu stopnia doktora prowadziłem badania w dwóch nurtach, stanowiących kontynuację wcześniejszych prac, dotyczących zastosowań informatyki w zarządzaniu
przedsiębiorstwami i tematyki przedstawionej w pracy doktorskiej. W 2002 roku zainteresowałem się trzecim nurtem obejmującym modele rachunku kosztów działań i procedury ich implementacji w środowisku informatycznym.
Pierwszy nurt badawczy – funkcjonalność, zastosowania i kierunki rozwoju informatycznych
systemów zarządzania
Badania w ramach nurtu dotyczącego informatycznych systemów zarządzania prowadziłem
przez cały okres rozwoju naukowego i kontynuuję do chwili obecnej. Zainteresowanie tą tematyką wynikało z doświadczeń w realizacji projektów celowych, w których aktywnie uczestni- 25 -

czyłem przed stopniem doktora oraz z silnych związków tego obszaru badań z zagadnieniami
controllingu i rachunkowości zarządczej, którymi się zajmowałem w rozprawie doktorskiej.
Oprócz opisanej w poprzednim punkcie monografii „Funkcjonalność informatycznych systemów
zarządzania”, którą uwaŜam za najwaŜniejsze osiągnięcie naukowe omawianego nurtu, wyniki
badań dotyczących zastosowań i kierunków rozwoju informatycznych systemów zarządzania
opublikowałem w 22 recenzowanych pracach naukowych z tego zakresu (załącznik nr 4 –
pozycje A1-A15, A18-A24) oraz zaprezentowałem na 10 konferencjach naukowych (załącznik
nr 5 - pozycje A1-A10).
W latach 1997-2000 aktywnie uczestniczyłem w projekcie celowym pt. „Komputeryzacja sterowania produkcją jednostkową i wielkoseryjną oraz wspomagania zarządzania średnich i duŜych
przedsiębiorstw w warunkach restrukturyzacji”. W ramach projektu, pełniąc jednocześnie rolę
Pełnomocnika Prezesa ds. Controllingu, współkierowałem wdroŜeniem zintegrowanego systemu
informatycznego w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy oraz
opracowałem koncepcję systemu budŜetowania dla tego przedsiębiorstwa. Efektem naukowym
projektu jest monografia pt. „Projektowanie, wdraŜanie i eksploatacja zintegrowanych systemów
informatycznych z heterogenicznymi bazami danych” (red. L.Drelichowski), której jestem współautorem, a takŜe dwa referaty wygłoszone na konferencjach naukowych (załącznik nr 5 pozycje A2, B15).
Pierwszą autorską pozycją zwartą w tym nurcie jest wydana w 2000 roku monografia pt. „Informatyka w przedsiębiorstwie. Systemy i proces informatyzacji.”, której drugie, uzupełnione wydanie zostało opublikowane w 2001 roku. Do waŜniejszych pozycji zaliczam teŜ artykuł pt. „Bariery informacyjne w rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego”, wydany w ogólnopolskim czasopiśmie Organizacja i Kierowanie, wydawanym przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania
Polskiej Akademii Nauk, w którym podjąłem próbę zdiagnozowania przyczyn, powodujących
powstawanie barier o charakterze informacyjnym w rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego.
W 2000 roku przeprowadziłem teŜ badania mające na celu ustalenie stopnia wdroŜenia systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w krajowych przedsiębiorstwach oraz dokonanie oceny tych systemów na podstawie opinii uŜytkowników. Uzyskane rezultaty zostały
opublikowane w czterech artykułach (załącznik nr 4 - pozycje A8-A11) i zaprezentowane na
czterech konferencjach (załącznik nr 5 - pozycje A4-A7).
Kolejną pozycją z tego zakresu była opisana w punkcie 4b monografia pt. „Funkcjonalność
informatycznych systemów zarządzania”. Przedstawione w niej zagadnienia rozwijałem w kolejnych pracach. Jednym z dwóch głównych, wskazanych w tej ksiąŜce, kierunków rozwoju informatycznych systemów zarządzania są systemy wspomagające zarządzanie wydajnością przedsię- 26 -

biorstwa (ang. Corporate Performance Management - CPM). Systemy CPM obejmują swym
zakresem funkcjonalnym planowanie i budŜetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością według metodologii rachunku kosztów działań, zarządzanie strategią za pomocą zrównowaŜonej
karty wyników oraz konsolidację i raportowanie finansowe. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, Ŝe systemy CPM spinają w całość róŜne zagadnienia, którymi się zajmowałem prowadząc
badania naukowe w obszarze informatycznych systemów rachunkowości finansowej, systemów
controllingu i budŜetowania oraz systemów rachunku kosztów działań, co potwierdza słuszność
wyboru i spójność mojej tematyki badawczej w całym okresie rozwoju naukowego. Zagadnienia związane z systemami CPM przedstawiłem w 5 publikacjach (załącznik nr 4 – pozycje
A18-A22) i zaprezentowałem na 3 konferencjach naukowych (załącznik nr 5 – pozycje A8-A10).
Jako ostatnią z waŜniejszych publikacji omawianego nurtu badawczego chciałbym wymienić
rozdział „Systemy rachunkowości i controllingu”, zawarty w monografii „Informatyka gospodarcza”, wydanej przez C.H. Beck w 2010 roku. Profesor R.Tadeusiewicz, który recenzował
wszystkie 4 tomy tej ponad 2500 stronicowej monografii, uznał mój rozdział za jeden z bardziej
wartościowych w całej pracy (załącznik nr 7 – recenzja rozdziału „Systemy rachunkowości
i controllingu” [w:] „Informatyka gospodarcza”). W rozdziale opisałem cechy i funkcje oraz
dokonałem porównania informatycznych systemów rachunkowości finansowej z informatycznymi systemami rachunkowości zarządczej i controllingu.
Drugi nurt badawczy – systemy controllingu i budŜetowania operacyjnego
Bezpośrednio po uzyskaniu stopnia dr nauk ekonomicznych w 1998 roku kontynuowałem prace
badawcze, związane z systemami controllingu operacyjnego, a w szczególności z systemami
budŜetowania kosztów. W efekcie powstało 11 recenzowanych publikacji poświęconych celom,
etapom i problemom wdraŜania controllingu operacyjnego, a takŜe narzędziom wykorzystywanym do budowy informatycznych systemów controllingu (załącznik 4 – pozycje B1-B11). Do
najwaŜniejszych prac zaliczam publikacje w ogólnopolskich czasopismach znajdujących się na
liście MNiSW: „Obszary zmian implikowane wdroŜeniem systemu budŜetowania kosztów”,
„System budŜetowania kosztów a zarządzanie organizacją zdecentralizowaną” (Przegląd Organizacji), „Bariery wdraŜania controllingu w krajowych przedsiębiorstwach” (Organizacja i Kierowanie), „Warunki wdroŜenia systemu budŜetowania” (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa) oraz publikację w Pracach Naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu pt. „Technologie Informatyczne wspomagające controlling operacyjny”, w której przedstawiłem architekturę informatycznego systemu wspomagającego controlling operacyjny oraz porównałem cechy
róŜnych narzędzi słuŜących do jego budowy.
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Trzeci nurt badawczy – modele i systemy rachunku kosztów działań
Pierwsze moje prace poświęcone rachunkowi kosztów działań były efektem studiów literaturowych i miały charakter przeglądowy (załącznik nr 4 – pozycje C1-C8). Do najwaŜniejszych
z nich zaliczam recenzowane publikacje w ogólnopolskich czasopismach z listy MNiSW:
„Zastosowanie metody ABC/M w teorii i praktyce” (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa), „Strategiczne zastosowania rachunku kosztów działań”, „Operacyjne zastosowania rachunku kosztów działań” (Przegląd Organizacji) oraz rozdział pt. „Potencjalne korzyści z wdroŜenia systemu wspomagania decyzji opartego na działaniach” zawarty w pracy „Efektywność
zastosowań systemów informatycznych”, wydanej przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
w 2002 roku.
Nawiązując do badań pierwszego z omówionych nurtów oraz mając na uwadze, Ŝe wdroŜenie rachunku kosztów działań wymaga wspomagania komputerowego, dalsze prace rozpocząłem od
analizy porównawczej róŜnych narzędzi do modelowania ABC i budowanych z ich wykorzystaniem systemów informatycznych. Wskazałem wady i zalety kaŜdego z moŜliwych rozwiązań informatycznych. Wykorzystując swoją wiedzę o budowie, funkcjach i strukturach baz danych informatycznych systemów wspomagających zarządzanie, opracowałem model architektury informatycznego systemu, opartego na rachunku kosztów działań (ang. Activity-Based Information
System – ABIS). Architektury ABIS składają się z trzech warstw: warstwy zasilającej, warstwy
kalkulacyjnej oraz warstwy analitycznej (prezentacyjnej). W publikacjach szczegółowo wskazałem źródła danych i przepływ danych z systemów ewidencji operatywnej i księgowej (tj. z warstwy zasilającej) do warstwy kalkulacyjnej ABIS. Opisy narzędzi do modelowania ABC ze wskazaniem wad i zalet budowanych za ich pomocą systemów informatycznych przedstawiłem
w 5 recenzowanych pracach naukowych (załącznik nr 4 – pozycje D1-D5) i zaprezentowałem na
4 konferencjach naukowych (załącznik nr 5 – pozycje C2, C3, C5, C6), w tym na międzynarodowej
konferencji w Stanach Zjednoczonych (6th International Conference on Business Information
Systems, Colorado Springs, USA, 4-6 June, 2003).
Oprócz artykułów zaliczonych do monotematycznego cyklu, który wskazałem jako spełniający
wymagania art. 16 ust. 2 Ustawy, opublikowałem jeszcze kilka recenzowanych prac naukowych,
przedstawiających wyniki adaptacji ogólnego modelu rachunku kosztów działań dla róŜnych organizacji (załącznik nr 4 – pozycje F1, F3, F5, F8, F9-F14). W 3 z nich opisałem struktury modeli ABC, opracowanych dla uczelni wyŜszych oraz procedury ich implementacji w środowisku
informatycznym. Modele te zaprezentowałem na krajowej konferencji naukowej „Zastosowania
informatyki w rachunkowości i finansach” w 2003 roku oraz w 2011 roku na Światowym Kongresie Informatyki w Stanach Zjednoczonych (The 2011 World Congress in Computer Science,
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Computer Engineering, and Applied Computing, Las Vegas, USA July 18-21, 2011) (załącznik
nr 5 – pozycje C7 i C19). W dwóch artykułach przedstawiłem zasady identyfikacji zasobów
i procesów na potrzeby budowy systemu rachunku kosztów działań na przykładzie przedsiębiorstwa z branŜy odzieŜowej. Pozostałe artykuły przedstawiają modele rachunku kosztów działań opracowane dla przedsiębiorstw produkcyjnych reprezentujących branŜe: gastronomiczną,
elektromechaniczną oraz przemysł drzewny (produkcję płyt wiórowych).
Podsumowanie
Podsumowując opisane wyŜej osiągnięcia naukowo-badawcze, chciałbym zaznaczyć, Ŝe we
wszystkich etapach rozwoju naukowego starałem się postępować zgodnie z zasadą „od ogółu do
szczegółu”. Dowodem na potwierdzenie tej tezy jest rozpoczynanie badań od studiów literaturowych mających na celu rozpoznanie ogólnych teoretycznych podstaw metod i systemów, poprzez próby usystematyzowania i sklasyfikowania badanych zagadnień oraz zbadanie zastosowań rozwiązań teoretycznych w praktyce, a skończywszy na opracowaniu własnych propozycji
modeli, które mogą stanowić punkt wyjścia dla opracowania ich aplikacji w warunkach konkretnej organizacji.
Chciałbym dodać, Ŝe poniewaŜ ograniczona objętość artykułów w czasopismach naukowych
i materiałach konferencyjnych często uniemoŜliwiała szczegółowe przedstawienie wyników badań (np. opracowanych modeli rachunku kosztów działań), niektóre z nich zostały dokładniej
opisane w czasopiśmie branŜowym Controlling i Rachunkowość Zarządcza (załącznik nr 5).
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Informacje uzupełniające o dorobku naukowo-badawczym
Wykaz publikacji w bazie Web of Science
1. Januszewski A., Activity Based Costing System for a Medium-sized Trade Company, [w:] Advances
in Information Systems Development. New Methods and Practice for the Networked Society,
Springer Verlag, Volume 2 Budapest, s.347-358
2. Januszewski A., Kujawski J., The Construction and Functioning of an Activity-based Information
System – A Case Study, Proceedings of the 2005 International Conference on E-Business, Enterprise
Information Systems, E-Government, and Outsourcing, EEE’05, Ed. H.R. Arabnia, Las Vegas,
Nevada, USA June 20-23, 2005, CSREA Press, s.10-15
3. Januszewski A., Kujawski J., Using SAS ABM Package for ABC Modelling – a Case Study, Proceedings of the 2005 International Conference on E-Business, Enterprise Information Systems,
E-Government, and Outsourcing, EEE’05, Ed. H.R. Arabnia, Las Vegas, Nevada, USA June 20-23,
2005, CSREA Press, s.45-50
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Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach
Lp.

Tytuł projektu

Typ i nr
projektu

Lata

Funkcja
w projekcie

Finansowa
nie

1

pełnomocnik
Regionalny
kierownika
Program
laboratorium
Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Operacyjny
2009-2013
Systemów
EFRR/UE
Innowacyjności
Województwa
Rachunkowości
KujawskoZarządczej
Pomorskiego
i Controllingu

2

Nowa wiedza-Nowe kompetencje

POKL.08.01.0104-126/09

członek
zespołu, trener

EFS/UE

3

EQUAL – „Wstań, unieś głowę”

Program
Inicjatywy
członek
2005-2008
Wspólnotowej –
zespołu, trener
EQAUL A0518

EFS/UE

4

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach
z zastosowaniem systemów
badania własne 2004-2007 członek zespołu
zintegrowanych SCM i CRM

MNiSW

5

Diagnoza potrzeb, moŜliwości i ograniczeń w stosowaniu rachunku kosztów
działań (ang. Activity Based Costing)
w zarządzaniu krajowymi przedsiębiorstwami

MNiSW

6

Systemy informacyjne zarządzania
w agrobiznesie

7

Komputeryzacja sterowania produkcją
jednostkową i wielkoseryjną oraz wspomagania zarządzania średnich i duŜych
przedsiębiorstw w warunkach
restrukturyzacji

projekt celowy
1895/C/T11- 1997-2000 członek zespołu
8/97

KBN

8

Zintegrowany Wielodostępny System
Informatyczny do Wspomagania Procesów Decyzyjnych w BZE “BELMA”
w Bydgoszczy

projekt celowy
1994–1996 członek zespołu
881/C.S5-8/94

KBN

9

Zintegrowany system rachunkowości zarządczej z obsługą sprzedaŜy i kontrolą
realizacji płatności w Bydgoskich
Fabrykach Mebli

projekt celowy
1991–1993 członek zespołu
86/C.S5-8/92

KBN

2011

grant badawczy
2002-2004
2H02D06023
badania
statutowe

kierownik

2000-2004 członek zespołu

MNiSW

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych
Po uzyskaniu stopnia doktora w 1998 roku wygłosiłem 4 referaty na międzynarodowych konferencjach w Stanach Zjednoczonych, 1 referat na międzynarodowej konferencji w Kanadzie, 1 referat na międzynarodowej konferencji na Węgrzech oraz 29 referatów na międzynarodowych
i krajowych konferencjach naukowych organizowanych w Polsce (załącznik nr 5).
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Nagrody za działalność naukową
• nagroda zespołowa II-stopnia Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy za działalność naukową, 2009, 2010
• list gratulacyjny Dziekana Wydziału Zarządzania za wyróŜniające osiągnięcia w działalności naukowej i dydaktycznej w 2009 roku
• nagroda indywidualna I-stopnia Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy za działalność naukową w 2008 roku
• nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy, za działalność naukową w 2007 roku
• nagroda zespołowa III-stopnia Rektora Akademii Techniczno-Rolniczej za działalność
naukową, Bydgoszcz, 2004, 2005
• nagroda zespołowa III-stopnia Rektora Akademii Techniczno-Rolniczej za działalność
naukową, Bydgoszcz, 2004, 2005
• nagroda zespołowa II-stopnia Rektora Akademii Techniczno-Rolniczej za działalność
naukową, Bydgoszcz, 1999, 2001
• nagroda I-stopnia przyznana przez Sąd Konkursowy Rady Naukowej Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce w konkursie na najlepsze prace doktorskie z dziedziny
Rachunkowości obronione w 1998 roku, Warszawa, 7 czerwca 1999
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