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„Istotą gospodarki kapitalistycznej jest rodzenie się nowych przedsiębior-
stw na gruzach tych, które upadły”. Teza ta sformułowana przez J. Schum-
petera leży u podstaw tworzenia się oraz rozwoju sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Cytując za P. Druckerem stanowią one „sól gospo-
darki rynkowej oraz bazę demokratycznego porządku społeczno-
ekonomicznego”. Zatem tematyka oddawanej do rąk Czytelników rozpra-
wy dotyczy jednego z najważniejszych sektorów współczesnej gospodarki,
mającego wpływ nie tylko na ekonomiczne aspekty jej funkcjonowania,
ale szerzej – na życie i rozwój całych społeczeństw. 

Prezentowane badania opierają się na założeniu, że znając potrzeby mene-
dżerów małych firm w zakresie informacji finansowej o przedsiębiorstwie
oraz mechanizmy nimi rządzące, możliwym jest zaprojektowanie systemu
informacyjnego wspomagającego proces zarządzania. Wynika z tego pod-
stawowy problem badawczy, a mianowicie odpowiedź na pytanie: jakie
warunki powinien spełniać system informacji finansowej, aby zaspokajał po-
trzeby menedżerów na informacje w małym przedsiębiorstwie? Głównym
celem badań jest rozpoznanie tychże warunków, a w konsekwencji opra-
cowanie ram koncepcyjnych systemu informacji finansowej dopasowane-
go do potrzeb i warunków funkcjonowania małego przedsiębiorstwa.
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Recenzenci: prof. zw. dr hab. Anna Karmańska
      prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Dudycz

Badania zaprezentowane w niniejszej monografii zostały sfinansowane ze środków na naukę 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu habilitacyjnego nr N N113 292538 
pt.: Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem w Polsce. Stan 
obecny i perspektywy rozwoju.
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