
Monografia składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy poświęcono przedsięwzięciu biznesowemu 

wraz z przedstawieniem propozycji jego zawartości. Przeprowadzony przegląd literatury stanowił 

podstawę do wykazania luki poznawczej w dopełnieniu pojęcia przedsięwzięcia biznesowego, którą 

wypełnia zaproponowany konstrukt architektury biznesu. W drugim rozdziale przeprowadzono 

rozważania nad modelem biznesu, strategią i systemem zarządzania jako komponentami architektury 

biznesu. Trzeci rozdział poświęcono pojęciu efektywności organizacyjnej. Przeprowadzona dyskusja 

nad definiowaniem pojęcia efektywności z perspektywy nauk o zarządzaniu pozwoliła na 

zaproponowanie konstruktu efektywności organizacyjnej, na którą składają się: efektywność 

społeczna, zarządcza oraz rynkowa. W czwartym rozdziale przedstawiono etapy przeprowadzonego 

postępowania badawczego, a także opisano metodologię, ograniczenia badawcze oraz zakres 

przeprowadzonych badań. W rozdziale tym zaprezentowano również zaproponowane etapy rozwoju 

architektury biznesu. Rozdział piąty zawiera omówienie wyników przeprowadzonego badania. 

W części tej sformułowano także wnioski odnoszące się do relacji między architekturą biznesu a 

efektywnością organizacyjną badanych przedsiębiorstw. 

Monografia jest dziełem ciekawym i oryginalnym. Jest opracowaniem naukowym osadzonym w teorii 

zarządzania. Ma również istotne walory empiryczne. Przedstawione ujęcie architektury biznesu jest 

podejściem nie tylko nowatorskim, ale też kompleksowym, integruje bowiem w jeden konstrukt 

elementy, które dotychczas były rozpatrywane i badane oddzielnie.  

dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof. Politechniki Łódzkiej 

Monografia stanowi oryginalne opracowanie naukowe. Omawiana w monografii problematyka, 

osadzona w teorii organizacji i zarządzania oraz w zarządzaniu strategicznym, jest ważna i aktualna, 

Zaproponowane przez Autora zintegrowanie elementów modelu biznesu, strategii organizacyjnej 

i systemu zarządzania w postaci konstruktu „architektura biznesu przedsiębiorstwa” i odniesienie go 

do efektywności organizacyjnej z uwzględnieniem temporalności stanowi niewątpliwie 

o oryginalności pracy. 
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