
* Prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz – Katedra Systemów Informacyjnych ZarzÈdzania, Wydziaï 
ZarzÈdzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Adres do korespondencji: Katedra Systemów Informacyjnych ZarzÈdzania, Wydziaï ZarzÈdzania 
Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 3, 02-678 Warszawa, e-mail: witek@wz.uw.edu.pl.

Studia i Materiaïy,  2015 (19): 191– 194
ISSN 1733-9758, © Wydziaï ZarzÈdzania UW

DOI 10.7172/1733-9758.2015.19.14 

Napisanie ksiÈĝki bÚdÈcej podrÚcznikiem 
dydaktycznym ob ambicjach monografii jest 
zadaniem niesïychanie trudnym. Tym trud-
niejszym, ĝe na rynku ksiÈĝek proponowa-
nych wbzakresie systemów informatycznych, 
ich charakterystyki, Ăcieĝek rozwoju itp. 
powstaïo szereg mniej lub bardziej ciekawych 
pozycji, zarówno ob charakterze podrÚcz-
nikowym, jak ibwykraczajÈcych poza ogra-
niczenia narzucane przez istniejÈce normy 
programów nauczania ib procedur dydak-
tycznych. WspomnieÊ tu przede wszystkim 
naleĝy ob konkurencyjnych pracach zbioro-
wych – napisanej rok wczeĂniej pod redakcjÈ 
J. Korczaka, M. Dyczkowskiego ibB.b�uka-
sik-Makowskiej Informatyce ekonomicznej. 
CzÚĂÊ II Informatyzacja obiektu gospodarczego 
(Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocïawiu, Wrocïaw 2013) oraz 
– pod redakcjÈ A. Nowickiego ibT. Turka 
ksiÈĝce Technologie informacyjne dla ekono-
mistów. NarzÚdzia. Zastosowania (Wydaw-
nictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocïawiu, Wrocïaw 2010). KsiÈĝkÚ – pod-
rÚcznik Informatyka ekonomiczna. PodrÚcznik 
akademicki (PWE, Warszawa 2010) wydaï 
teĝ pod swojÈ redakcjÈ St. Wrycza. Przynaj-
mniej poïowa tej ksiÈĝki traktuje obtematyce 
podobnej do poruszanej wb recenzowanej 
pracy. No ib oczywiĂcie ukazaïa siÚ swoista 
Biblia tej dziedziny, czterotomowa Informa-
tyka gospodarcza pod redakcjÈ J. Zawiïa-Nie-
děwieckiego, K.bRostek ibA.bGÈsiorkiewicza 
(Wydawnictwo CHbBeck, Warszawa 2010), 
wb której zastosowaniom informatyzacji 
obiektu gospodarczego poĂwiÚcono juĝ nie 
dziesiÈtki, ale setki stron.

Wobec tak wielkiej konkurencji tym 
trudniejsze byïo zadanie Autora recenzo-

wanej ksiÈĝki wb stworzeniu monografii, 
ab zarazem podrÚcznika do nauki zasto-
sowañ systemów informatycznych. Nawet 
korzystajÈc ze swoich wczeĂniejszych 
doĂwiadczeñ siÚgajÈcych kilku poprzed-
nich ksiÈĝek, takich jak MIS – Systemy 
informatyczne ZarzÈdzania (Placet, War-
szawa 2008; 2011) czy kontynuacji wcze-
Ăniejszych podrÚczników napisanych wraz 
zbH. SrokÈ (Systemy informacyjne biznesu, 
Placet, Warszawa, ostatnie wydanie 2005), 
bardzo prostych wbformie ibtreĂci oraz przy-
stÚpnych wb percepcji, napisanie wïasnego 
scenariusza nowej ksiÈĝki wymaga wielu 
przemyĂleñ. A historycznie uznane ibprzy-
jÚte wbrozwoju systemów informatycznych 
typologie, klasyfikacje ibĂcieĝki rozwoju nie 
pozostawiajÈ tu chwilami moĝliwoĂci na 
zbyt swobodne interpretacje wïasne. Nie-
mniej Autor podjÈï próbÚ przedstawienia 
dwóch nurtów – problemów zarzÈdzania 
oraz informatyki zbnim zwiÈzanej, przeni-
kajÈce siÚ – jak pisze we WstÚpie – przez 
caïÈ ksiÈĝkÚ. 

Recenzowana praca – jak na tego typu 
podrÚcznik – ma imponujÈcÈ, liczÈcÈ 480 
stron objÚtoĂÊ. Zostaïa ona podzielona na 
piÚÊ czÚĂci tematycznych, liczÈcych od 72, 
po 124 strony, bÚdÈcych emanacjÈ ib kon-
tynuacjÈ treĂci poprzedniej ksiÈĝki. SÈ to: 
ZarzÈdzanie wspierane informatykÈ, Zasto-
sowania, e-ZarzÈdzanie, ZarzÈdzanie projek-
tami oraz Spoïeczny, ekonomiczny ibprawny 
kontekst zastosowañ IT. Kaĝda zbczÚĂci jest 
podzielona na 3–4 rozdziaïy. 

Do walorów recenzowanej pracy, god-
nych podkreĂlenia zaliczyïbym:
– konstrukcjÚ caïoĂci pracy, dostosowanÈ 

do ogólnych celów dydaktycznych,

Recenzja ksiÈĝki pt. ZarzÈdzanie ibInformatyka, 
napisanej przez Jerzego Kisielnickiego 
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– obszernoĂÊ ibróĝnorodnoĂÊ prezentowa-
nego materiaïu dydaktycznego,

– wieloĂÊ materiaïu graficznego, szczegól-
nie istotnÈ przy tego rodzaju publikacji,

– opracowanie na wysokim poziomie abs-
trakcji, ab jednoczeĂnie napisane przy-
stÚpnie dla osób obmaïym doĂwiadczeniu 
praktycznym wbtej dziedzinie,

– uzupeïnienie wiedzy teoretycznej przy-
kïadami praktycznymi zb róĝnych dzie-
dzin gospodarki.
Zasadniczym celem opiniowanej pracy 

byïa niewÈtpliwie analiza moĝliwoĂci 
zastosowania systemów informatycznych 
do zarzÈdzania obiektami gospodarczymi. 
Trzeba zaznaczyÊ, ĝe recenzowana praca 
oprócz celu poznawczego realizuje przede 
wszystkim cele dydaktyczne – sïuĝy wpro-
wadzeniu czytelnika wb zawiïy Ăwiat pojÚÊ 
ibzasad rzÈdzÈcych tÈ sferÈ wiedzy ibpoka-
zuje ich ilustracjÚ na przykïadach wziÚtych 
zbpraktyki gospodarczej.

Merytoryczna czÚĂÊ ksiÈĝki jest poprze-
dzona krótkim, ponad trzystronicowym 
WstÚpem. Zawiera on notkÚ biograficznÈ 
Autora, sformuïowanie profilu potencjal-
nego czytelnika, uzasadnienie napisania 
niniejszej ksiÈĝki, tezÚ ob„(…) staïym pro-
cesie integracji poszczególnych elementów 
zarzÈdzania ibinformatyki (…)” (s. 9), zakres 
ibzawartoĂÊ ksiÈĝki oraz podziÚkowania.

PodrÚcznik zostaï podzielony na piÚÊ 
zazÚbiajÈcych siÚ czÚĂci skïadowych opisu-
jÈcych najpierw zasady wspierania zarzÈ-
dzania przez informatykÚ, nastÚpnie ogólne 
zasady jej zastosowania wbzarzÈdzaniu oraz 
charakterystykÚ poszczególnych systemów 
informatycznych tradycyjnych ibelektronicz-
nych oraz ogólne zasady zarzÈdzania pro-
jektami, po to, by wbczÚĂci ostatniej przejĂÊ 
do gïównych problemów zwiÈzanych kon-
tekstem spoïecznym, prawnym ib ekono-
micznym. NajwiÚcej uwagi Autor poĂwiÚca 
charakterystyce systemów (38%) oraz pro-
blemom analizy, projektowania ibwdraĝania 
systemów informatycznych (25%). 

CzÚĂÊ pierwsza ksiÈĝki pt. ZarzÈdza-
nie wspierane informatykÈ ma charakter 
wprowadzajÈcy do pojÚÊ ib kategorii uĝy-
wanych wbdalszych czÚĂciach podrÚcznika 
ib skïada siÚ zb czterech rozdziaïów (1–4). 
Rozdziaï pierwszy pt. Technologie informa-
cyjne ibkomunikacyjne (ICT) wbzarzÈdzaniu 
(6 s.) zawiera ogólne informacje ob spo-
ïeczeñstwie informacyjnym ib wiedzy oraz 
hipotezy ob jego wpïywie na dostarczenie 
nowych narzÚdzi wspomagajÈcych rozwój 

polskich przedsiÚbiorstw ib zwiÚkszajÈcych 
ich konkurencyjnoĂÊ na rynku miÚdzyna-
rodowym. Stanowi to wstÚp do prezentacji 
podstawowych pojÚÊ zbzakresu zarzÈdzania 
informacjÈ ibwiedzÈ (rozdziaï 2 pt. ZarzÈ-
dzanie informacjÈ ibwiedzÈ, 16 s.). Podobnie 
abstrakcyjny poziom rozwaĝañ jest zawarty 
wb rozdziale 3 zatytuïowanym Infrastruk-
tura zarzadzania (14 s.), wbktórym – oprócz 
problematyki infrastruktury – poruszane 
sÈ problemy relacji informatyki zb innymi 
dziedzinami nauk oraz relacje zarzÈdzanie–
system informacyjny–system informatyczny. 
Ostatni zbrozdziaïów (System informacyjny 
organizacji – 30 s.) zawiera ogólnÈ charak-
terystykÚ systemów informacyjnych ib ich 
relacji zbsystemami informacyjnymi. 

CzÚĂÊ druga pracy zatytuïowana Zasto-
sowania (82 s.) koncentruje siÚ zb jednej 
strony na zastosowaniach technologii 
informacyjnej wb gromadzeniu, przecho-
wywaniu ib ochronie informacji, zb drugiej 
zaĂ na charakterystyce wybranych syste-
mów informatycznych. Skïada siÚ zb trzech 
kolejnych rozdziaïów (5–8). Rozdziaï piÈty 
Zasoby informacyjne (30 s.) to propedeu-
tyka bardzo szeroko rozumianych zaso-
bów informacyjnych: baz danych, hurtowni 
danych, procedur modelowych, procedur 
modelowych baz wiedzy itp. W rozdziale 
szóstym – ZarzÈdzanie zasobami informa-
cyjnymi (10bs.) na 4 stronach Autor opisaï 
(podrozdziaï 6.1 – Systemy komunikacji 
zb zasobami informacyjnymi) kilka wybra-
nych metod komunikacji, ab na kolejnych 
stronach (podrozdziaï 6.2bOchrona zaso-
bów informacyjnych) skrótowy opis zagro-
ĝeñ zasobów informacyjnych oraz sposo-
bów ich ochrony. W rozdziale siódmym pt. 
Charakterystyka podstawowych systemów 
informacyjnych wspierajÈcych procesy zarzÈ-
dzania (40 s.) wbkolejnych podrozdziaïach 
przedstawiono autorskie charakterystyki 
ib interpretacje dziaïania wybranych rodza-
jów systemów informatycznych: pakietów 
biurowych, systemów transakcyjnych, syste-
mów wyszukiwania informacji ibinformowa-
nia kierownictwa, systemów doradczych (ze 
szczególnym uwzglÚdnieniem systemów BI) 
oraz systemów zintegrowanych.

CzÚĂÊ trzecia opracowania nosi tytuï 
E-zarzÈdzanie (102 s.) ib stanowi jednÈ 
zbdwóch najbardziej rozbudowanych czÚĂci 
opracowania. Skïada siÚ zb trzech rozdzia-
ïów (8–10). Rozdziaï ósmy – E-zarzÈdzanie 
– pojÚcia, modele, zadania (32 s.) – zawiera 
informacje obusïugach wbprzestrzeni elek-
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tronicznej, typologiÚ e-biznesu wedïug 
powiÈzañ poszczególnych grup uĝytkow-
ników, próbÚ usytuowania e-zarzÈdzania 
wbgospodarce, identyfikacjÚ roli e-kierow-
nika wborganizacji, podstawowe informacje 
obsieciach komputerowych (plusy ibminusy 
zastosowañ, topologia, podstawowe infor-
macje ob Internecie, zasady jego funkcjo-
nowania ibzarzÈdzania nim, omówienie zja-
wiska Web 2,0, oraz przesyïanie informacji 
wbsieci zbuwzglÚdnieniem ochrony poprzez 
podpis elektroniczny). W sumie stanowi to 
swoiste wademekum wybranych informacji 
ob sieciach. Rozdziaï dziewiÈty Wirtualiza-
cja ib jej elementy (30 s.) poĂwiÚcony jest 
aspektom funkcjonowania organizacji wir-
tualnych. W pierwszym podrozdziale zdefi-
niowano pojÚcie organizacji wirtualnej oraz 
porównano jÈ zb organizacjÈ tradycyjnÈ. 
NastÚpnie – wb kolejnym podrozdziale – 
dokonano próby sformuïowania definicji 
technologii wirtualnej oraz jej przejawów 
na róĝnych poziomach gospodarki. W pod-
rozdziale trzecim autor zwraca uwagÚ na 
efekty ibbariery zastosowania wirtualizacji 
wb gospodarce. RozwiniÚciem treĂci pod-
rozdziaïu pierwszego jest koñcowy pod-
rozdziaï, wb którym dokonano charaktery-
styki róĝnych sfer zastosowañ gospodarki 
elektronicznej: e-administracji, e-handlu, 
e-bankowoĂci, e-logistyki ibe-learningu.

Czwarta, najdïuĝsza czÚĂÊ ksiÈĝki 
ob tytule ZarzÈdzanie projektami (124b s.) 
wydaje siÚ przerywaÊ tok narracji przyjÚty 
wb opracowaniu. Od charakterystyki sys-
temów informatycznych ib ich zastosowañ 
Autor przechodzi do procesów zwiÈzanych 
zbich kreacjÈ. Ta czÚĂÊ skïada siÚ zbczterech 
rozdziaïów (11–14) ib dotyczy problemów 
zwiÈzanych zb tworzeniem ib wdroĝeniem 
systemów informatycznych. Na poczÈtku 
Autor definiuje podstawowe pojÚcia 
zwiÈzane zb tym zagadnieniem, wymienia 
wybrane szkoïy zarzÈdzania projektem oraz 
omawia organizacjÚ procesów projektowa-
nia, wb tym metody komunikacji wb zespo-
ïach projektowych. Kolejne trzy rozdziaïy 
poĂwiÚcone sÈ wybranym etapom cyklu 
ĝycia projektu informatycznego: analizie 
informacyjno-organizacyjnej, projekto-
waniu ibwdraĝaniu systemów informatycz-
nych. Dlatego na poczÈtku przedstawiono 
skrócony cykl ĝycia systemu informatycz-
nego, abnastÚpnie podstawy modelowania 
stanowiÈce wedïug Autora „(…) podstawÚ 
wspóïczesnego podejĂcia do zarzÈdzania 
projektami (…)” (s. 297). W kolejnych 

czÚĂciach opisana zostaje identyfikacja 
uĝytkowników ib celów stawianych przez 
nich systemowi oraz wybrane modele, tech-
niki ib jÚzyki graficzne analizy organizacji 
wb procesie informatyzacji. KontynuacjÈ 
dywagacji na temat analizy sÈ rozwaĝania 
dotyczÈce projektowania systemu informa-
tycznego. W ich ramach zaprezentowano 
tradycyjne modele projektowe: kaskadowÈ, 
ewolucyjnÈ, przyrostowÈ, spiralnÈ oraz 
cechy zbioru metod nowoczesnych znanych 
pod wspólnÈ nazwÈ agile. Przedstawiono 
równieĝ ogólne uwagi na temat zarówno 
uniwersalnych, komercyjnych, metodyk 
ogólnych (typu PMBOK, Prince2), jak 
ibwybranych metodyk zarzÈdzania projek-
tami informatycznymi (np. Scrum), abtakĝe 
wybranych metodyk zarzÈdzania procesami 
wb organizacji (Aris, Adonis). W dalszym 
ciÈgu rozdziaïu zaprezentowano uwagi na 
temat jakoĂci projektu ib jego cech cha-
rakterystycznych, wïÈczajÈc wb to procesy 
normalizacyjne. Kolejna czÚĂÊ rozdziaïu 
opisuje doskonalenie projektu rozumiane 
tu wb kontekĂcie metodyki kaizen, reen-
gineeringu ib x-engineeringu. W ostatnim 
zbpodrozdziaïów zaprezentowano strategiÚ 
realizacji projektu. CzÚĂÊ czwarta koñczy 
siÚ rozdziaïem dotyczÈcym wdroĝeñ (8 s.), 
zawierajÈcym bardzo krótki opis miejsca 
wdroĝeñ wb cyklu ĝycia systemu informa-
tycznego ibprocedury wdraĝania, czynników 
wpïywajÈcych na zarzÈdzanie wdroĝeniem 
ibjego efektywnoĂÊ.

KonsekwencjÈ przyjÚtej logiki rozwoju 
ksiÈĝki jest natomiast czÚĂÊ piÈta pt. Spo-
ïeczny, ekonomiczny ib prawny kontekst 
zastosowañ ICT (80 s.), wb którym znaj-
dujÈ siÚ cztery kolejne rozdziaïy (15–18). 
Na poczÈtku Autor powraca do wprowa-
dzonych wczeĂniej kwestii zwiÈzanych ze 
spoïeczeñstwem informacyjnym, definiujÈc 
bardzo ogólnie podstawowe pojÚcia zbnim 
zwiÈzane oraz etykÚ ib spoïecznÈ odpo-
wiedzialnoĂÊ zwiÈzanÈ zb wykorzystaniem 
ICT (Information and Communications 
Technology). NastÚpnie charakteryzuje 
narzÚdzia informatyczne komunikacji ze 
spoïeczeñstwem. W kolejnym kroku okre-
Ăla zagroĝenia wprowadzania idei spoïe-
czeñstwa informacyjnego, wb tym cyberter-
roryzm. W nastÚpnym rozdziale porusza 
aspekty ekonomiczne wprowadzania ICT. 
PoczÈtek rozdziaïu zawiera uwagi na temat 
efektów zastosowañ ICT. Identyfikacja 
barier znajduje siÚ wbpodrozdziale nastÚp-
nym, traktujÈcym przy okazji niejako obpro-
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cesie decyzyjnym wyboru wariantu realiza-
cji ICT. Dwa ostatnie podrozdziaïy dotyczÈ 
metod ibtechnik rachunku ekonomicznego 
przedsiÚwziÚÊ informatycznych: szczegóïo-
wych ibuniwersalnych. Przedostatni rozdziaï 
czÚĂci piÈtej dotyczy aspektów prawnych 
zastosowañ ICT (12 s.) ibwbskrótowy sposób 
wskazuje na przestÚpstwa komputerowe 
ibpodstawowe ěródïa Ărodków zaradczych. 
Ostatni zb rozdziaïów tej czÚĂci pracy pt. 
PostÚp wbtechnologii ibzagroĝenia kulturowe, 
czyli przetwarzanie wbchmurze (4 s.) przed-
stawia zagroĝenia kulturowe zwiÈzane 
zb postÚpem technologicznym sfery ICT, 
sprowadzajÈc je gïównie do zwiÈzanych ze 
zjawiskiem cloud computingu.

KsiÈĝka rozpoczyna siÚ WstÚpem, ale 
nie ma zakoñczenia ani podsumowania. 
Koñczy siÚ spisem literatury oraz indek-
sem pojÚÊ, nie zawiera spisu tabel ib spisu 
rysunków.

Jak pisano wczeĂniej, napisanie ksiÈĝki 
dydaktycznej zb tego zakresu jest przed-
siÚwziÚciem trudnym. W tym przypadku 
rezultatem tej pracy jest uzyskanie uni-

wersalnego, przekrojowego ib wielodzie-
dzinowego podrÚcznika (sytuujÈcego siÚ 
gdzieĂ pomiÚdzy wspomnianÈ encyklopediÈ 
wbpostaci wydania Informatyki gospodarczej, 
ab podrÚcznikami tematycznymi innych 
autorów). Z jednej strony jest to jego naj-
wiÚkszÈ zaletÈ, ale teĝ jednoczeĂnie wadÈ 
– przekrój poruszanych zagadnieñ sprawia, 
ĝe siïÈ rzeczy wystÚpuje wbniej wiele uogól-
nieñ ibskrótów, abzawartoĂÊ treĂciowa waha 
siÚ chwilami pomiÚdzy propedeutykÈ infor-
matyki ab pracÈ ob charakterze naukowym.

To jednak wbsumie sprawia, ĝe recenzo-
wana ksiÈĝka jest ciekawym ib interesujÈco 
skonstruowanym podrÚcznikiem zb zakresu 
informatyki ekonomicznej. I jako taki ma 
on szansÚ staÊ siÚ pomocÈ dydaktycznÈ na 
wykïadach ib Êwiczeniach dla studentów na 
wydziaïach, tych uczelni, gdzie wbprogramie 
wystÚpujÈ przedmioty zwiÈzane zbwykorzy-
staniem ICT dla procesów zarzÈdzania. 
Ponadto moĝe siÚ staÊ cennÈ pozycjÈ dydak-
tycznÈ dla szerokiego grona odbiorców nie 
tylko akademickich, lecz takĝe wywodzÈ-
cych siÚ zbkrÚgów praktyki gospodarczej. 


