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Streszczenie 

Danuta Misińska (1934–2011) ekonomistka zajmująca się mikroekonomią i rachunkowością. Nauczyciel 

akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. 

Autorka monografii, artykułów i referatów naukowych z zakresu systemów zarządzania organizacjami 

gospodarczymi i rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podręczników, leksykonu i encyklopedii 

rachunkowości. Czynny biegły rewident oraz aktywna działaczka stowarzyszeń naukowych i zawodo-

wych. 
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Abstract 

Professor Danuta Misińska 
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Danuta Misińska z domu Jarzmińska (1934–2011), ekonomistka, urodziła się 

23.02.1934 roku w Krzemieńcu. Zmarła 26.08.2011 roku we Wrocławiu. 

W 1951 roku Danuta Misińska ukończyła szkołę średnią, Liceum Administracyjno- 

-Handlowe w Opolu, gdzie uzyskała maturę. W 1954 roku ukończyła studia wyższe 

I stopnia o specjalności finanse i rachunkowość, a w 1956 roku studia II stopnia o spe-

cjalności ekonomika przemysłu w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu. 

W 1968 roku złożyła rozprawę doktorską pt. Tendencje rozwojowe syntetycznych bodźców 

ekonomicznych w przemyśle polskim na przykładzie przemysłu rolno-spożywczego, 

której promotorem był doc. dr Aleksander Łukaszuk. Na podstawie tej pracy uzyskała 

stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomiki Przedsiębior-

stwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekono-

miczny we Wrocławiu).   

W 1980 roku Danuta Misińska opublikowała w Wydawnictwie Uczelnianym Aka-

demii Ekonomicznej we Wrocławiu pracę habilitacyjną pt.  Parametryczno-nakazowy 

system zarządzania wielkimi organizacjami gospodarczymi. Stopień naukowy doktora 

habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskała w 1983 roku na Wydziale Planowania 

i Zarządzania w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1995 roku otrzymała tytuł 

naukowy profesora nauk ekonomicznych. 

Pracę zawodową jako nauczyciel akademicki Danuta Misińska rozpoczęła w trakcie 

studiów magisterskich w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu  na stanowisku 

młodszego asystenta w Katedrze Ekonomii Politycznej. W uczelni tej zajmowała kolejne 

stanowiska pracownika naukowo-dydaktycznego: starszego asystenta (1956–1964), 

adiunkta (1964–1984), docenta (1984–1991), profesora nadzwyczajnego (1991–2001) 

i profesora zwyczajnego (2001–2005). Po przejściu na emeryturę w 2005 roku praco-

wała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jako emerytowany profesor 

zwyczajny na 1/3 etatu, po czym została zatrudniona w Wyższej Szkole Bankowej we 

Wrocławiu. 

Danuta Misińska zajmowała ważne stanowiska kierownicze w Akademii Ekono-

micznej we Wrocławiu. W latach 1985–1991 była zastępcą dyrektora Instytutu Ra-

chunkowości na Wydziale Zarządzania i Informatyki. W latach 1991–2005 zajmowała 

stanowisko kierownika Zakładu Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej w tym 

instytucie, przemianowanego w 1988 roku na Katedrę Teorii Rachunkowości i Analizy 

Finansowej. W latach 1996–2002 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Informatyki 

i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Była współautorem „Prac Na-

ukowych Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Finanse i Ban-

kowość” (1995–2003) oraz „Finanse. Bankowość. Rachunkowość” (2004–2006).  

Pracując jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocła-

wiu, (przemianowanej na Akademię Ekonomiczną), prowadziła zajęcia dydaktyczne 

z różnych przedmiotów. W pierwszym okresie były to przede wszystkim ćwiczenia 

i wykłady z ekonomii politycznej. Po przejściu do Instytutu Rachunkowości wykładała 

głównie podstawy rachunkowości oraz sprawozdawczość i analizę finansową, a po-

nadto rachunkowość bankową. Prowadziła także seminaria magisterskie i wypromowała 
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wielu magistrów. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazywała także wielu doktoran-

tom, będąc promotorem dziesięciu prac doktorskich z zakresu nauk ekonomicznych. 

Danuta Misińska opublikowała ponad 90 prac, z tego większość poświęconych róż-

norodnej problematyce rachunkowości. Najważniejszymi i najciekawszymi jej pracami 

z zakresu rachunkowości w porządku chronologicznym są następujące publikacje: 

1. Obrona przedsiębiorstw przed informacją czy wspomaganie zjawisk informacyj-

nych, „Rachunkowość”, 1986, nr 2. 

2. Informacja kosztowo-wynikowa a realizacja kontrolnej funkcji samorządu przedsię-

biorstwa, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, 1987, nr 367. 

3. Wyodrębnienie funduszy własności w przedsiębiorstwie państwowym, „Prace Na-

ukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, 1989, nr 467. 

4. Standardy jakościowe w polskiej rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Eko-

nomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 1990. 

5. Pierwotny rynek kapitałowy a rachunek przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Aka-

demii Ekonomicznej we Wrocławiu”, 1991, nr 581. 

6. Standardy jakościowe rachunkowości w sprawozdawczości finansowej, „Zeszyty 

Teoretyczne Rady Naukowej SKwP”, 1993, nr  23. 

7. Badanie w banku handlowym ryzyka kredytowego i jego równoważenie rezer-

wami, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP”, 1994, nr 29. 

8. Koncepcje zachowania kapitału w różnych formach spółek, „Rachunkowość”, 

1994, nr 3. 

9. Podstawy rachunkowości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994. 

10. Zmiany w rachunkowości a konkurencja polskich przedsiębiorstw, „Wrocławski 

Biuletyn Gospodarczy”, 1994, nr 11. 

11. Rachunkowość banku komercyjnego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 

Warszawa 1995. 

12. School of Accounting, „Argumenta Oeconomica”, 1997, no. 1. 

13. Uwarunkowania zewnętrzne rachunkowości jednostkowej, „Zeszyty Teoretyczne 

Rady Naukowej SKwP”, 1997, nr 40. 

14. Znaczenie informacji zewnętrznej w rachunku kosztów i wyników, „Prace Nau-

kowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, 1997, nr 763. 

15. Informacja o zdarzeniach gospodarczych w ewidencji pozabilansowej, „Zeszyty 

Teoretyczne Rady Naukowej SKwP”, 1998, nr 46. 

16. Dowody księgowe jako podstawa wiarygodności ksiąg rachunkowych i sprawozda-

nia finansowego, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP”, 1999, nr   51. 

17. Harmonizacja rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wro-

cławiu, Wrocław 2000 (redaktor i współautor). 

18. Normowanie zasad rachunkowości w skali międzynarodowej, w: Zarządzanie i in-

formatyka na początku XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu, Wrocław 2001.  

19. Miejsce IV Dyrektywy UE w polskiej ustawie o rachunkowości, „Prace Naukowe 

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, 2004, nr 1048. 
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20. Dlaczego zarządzający przedsiębiorstwami i audytorzy ukrywają i fałszują infor-

macje – okazje i pokusy, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, 

2005, nr 1073. 
 

Najważniejsze prace z zakresu rachunkowości opublikowane przez Danutę Misiń-

ską są poświęcone kształtowaniu systemów rachunkowości w krajach znajdujących się 

na etapie transformacji gospodarki oraz rozwoju rynków kapitałowych. Autorka wy-

szła bowiem ze słusznego założenia, że, mimo jednostkowego charakteru rachunko-

wości w warunkach gospodarki rynkowej i globalizacji działalności, przedsiębiorstwa 

z różnych krajów wchodzą w określone powiązania, a to wszystko powoduje, że infor-

macje ukazujące finansowe dokonania jednostek gospodarczych są wykorzystywane 

przez szeroki krąg ich interesariuszy. Dlatego ważne jest, aby były to informacje wiary-

godne i czytelne, co powinno sprzyjać porozumieniu się uczestników rynków kapita-

łowych z różnych krajów. Takie przesłanie znajduje odzwierciedlenie w wielu pracach, 

których autorką jest Danuta Misińska. 

Zapewnieniu odpowiedniej jakości informacjom dostarczanym przez rachunko-

wość Danuta Misińska poświęciła w całości opublikowaną w 1990 roku pracę pt. Stan-

dardy jakościowe w polskiej rachunkowości. W tej niezbyt obszernej, bo liczącej 47 

strony monografii, ale poświęconej bardzo aktualnej w tamtym czasie problematyce, 

poddała analizie standardy dotyczące jakości informacji tworzonych przez rachunkowość, 

sformułowane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Księgowych (American Accoun-

ting Association). Uznała bowiem, że przechodzenie Polski od gospodarki centralnie 

sterowanej do rynkowej wymaga zbliżenia do światowych standardów informacji fi-

nansowych. 

Danuta Misińska we wskazanej pracy poddała analizie porównawczej podstawowe 

kategorie występujące w bilansie oraz w rachunku zysków i strat w Polsce oraz w kra-

jach o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Przy czym za wzorcowe uznała rozwiązania 

w tym zakresie stosowane wówczas w USA w postaci GAAP (Generally Accepted Ac-

counting Principles). Pewne idee i sugestie sformułowane w pracy Standardy jako-

ściowe w polskiej rachunkowości znalazły odzwierciedlenie w rozwiązaniach przyję-

tych do kształtowania wówczas prawa o rachunkowości w Polsce. Rezultatem tego 

procesu legislacji było uchwalenie w 1994 roku ustawy o rachunkowości, która została 

uznana za polskie prawo bilansowe. 

Najważniejszą pracę zwartą z zakresu rachunkowości autorstwa Danuty Misińskiej 

jest niewątpliwie książka pt. Podstawy rachunkowości, która została opublikowana 

przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe w 1994 roku. Następne jej wydania ukazały 

się w latach 1995, 1997, 2000 i 2002. Książka ta jest liczącym 226 stron dziełem, za-

wierającym podstawową wiedzę teoretyczną o zakresie przedmiotowym i podmioto-

wym rachunkowości oraz jej najważniejszych regulacjach, procedurach, metodach 

i narzędziach. Prezentując poszczególne rozwiązania autorka dbała o praktyczną ich 

przydatność przy organizacji i prowadzeniu rachunkowości w jednostkach gospodar-

czych. Wyszła bowiem z założenia, że rachunkowość jest nauką stosowaną, zajmującą 

się badaniem zjawisk ekonomicznych w skali mikrogospodarczej. 
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W książce Podstawy rachunkowości Danuta Misińska podjęła także problematykę 

harmonizacji rozwiązań z zakresu rachunkowości w skali regionalnej (dyrektywy Euro-

pejskiej Wspólnoty Gospodarczej) oraz międzynarodowej (Międzynarodowe Stan-

dardy Rachunkowości). Ponadto ukazała wpływ regulacji krajowych, w szczególności 

polskiego prawa bilansowego, na praktyczne aspekty prowadzenia rachunkowości 

przez jednostki gospodarcze w naszym kraju. To zdaniem autorki znacznie podnosi 

racjonalność i użyteczność prezentowanych koncepcji teoretycznych i rozwiązań me-

todycznych. 

Mimo tego, że tytuł omawianej publikacji sugeruje jej podręcznikowy charakter, to 

praca ta odznacza się także dużymi walorami naukowymi i aplikacyjnymi. Potwierdze-

niem wysokich walorów teoretycznych książki Podstawy rachunkowości jest fakt, że 

stanowiła ona podstawę przyznania Danucie Misińskiej tytułu naukowego profesora 

nauk ekonomicznych. Nie bez znaczenia jest także to, że zaprezentowane w tej pracy 

treści odnosiły się do ówczesnych uwarunkowań prowadzenia rachunkowości w Polsce 

oraz uwzględniały regulacje europejskie i międzynarodowe. 

Danuta Misińska jest współredaktorką liczącej 199 stron pracy pt. Harmonizacja 

rachunkowości, wydanej w 2000 roku. Jest jednocześnie autorką obszernej pierwszej 

części tej pracy pt. Harmonizacja standardów rachunkowości (s. 5–77). Uzasadniając 

konieczność harmonizacji zasad rachunkowości autorka zwróciła uwagę na argumenty 

o charakterze ekonomicznym, rozwój międzynarodowego rynku kapitałowego, zawo-

dową praktykę audytorską oraz przesłanki polityczne. Porównywalność sprawozdań 

finansowych uznała za istotny czynnik rozwoju gospodarczego kraju. 

We wskazanej publikacji Danuta Misińska przeprowadziła analizę porównawczą 

zasad rachunkowości w najważniejszych jej regulacjach o zasięgu światowym, jakimi 

są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, dyrektywy Unii Europejskiej w zakre-

sie rachunkowości oraz Ogólnie Akceptowane Zasady Rachunkowości obowiązujące 

w USA. Jednocześnie ukazała zakres zastosowania rozwiązań zawartych w Międzyna-

rodowych Standardach Rachunkowości i dyrektywach Unii Europejskiej w polskim 

prawie bilansowym. Badania w tym zakresie podjęte praz Danutę Misińską były pro-

wadzone równolegle w Polsce przez najważniejsze instytucje i organizacje zajmujące 

się rachunkowością, w szczególności Departament Rachunkowości w Ministerstwie 

Finansów oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Ich rezultatem był projekt no-

welizacji ustawy o rachunkowości obowiązującej od 1994 roku. Można zatem powie-

dzieć, że badania przeprowadzone wówczas przez Danutę Misińską w omawianym ob-

szarze były odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. 

Zainteresowania naukowo-badawcze i dydaktyczne Danuty Misińskiej nie ograni-

czały się do ogólnych zagadnień rachunkowości. Przedmiotem jej dociekań była także 

rachunkowość bankowa, co było związane ze specyficznymi aspektami jej organizacji 

i prowadzenia. Znalazło to odzwierciedlenie w szczególnych zasadach rachunkowości 

banków, jakie zostały określone w uchwalonej w 1994 roku ustawie o rachunkowości. 

Danuta Misińska już w 1995 roku opublikowała autorską książkę pt. Rachunkowość 

banku komercyjnego (Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, 1995). 
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W następnym roku wydała drugą pracę  pt. Rachunkowość bankowa (Ekspert, Wrocław 

1996). Dwie inne prace zwarte dotyczące rachunkowości bankowej wydała we współ-

autorstwie z Marią Niewiadomą w latach 1997 i 2003. Problematyce finansów i ra-

chunkowości banków poświęciła także sześć artykułów i referatów naukowych. 

Danuta Misińska była redaktorką i współautorką poradnika Rachunkowość w prak-

tyce oraz współredaktorem „Zeszytów Teoretycznych Rady Naukowej Stowarzyszenia 

Księgowych w Polsce”. Ponadto była współautorką czterech prac zbiorowych z za-

kresu rachunkowości o charakterze podręcznikowym i poradnikowym: 

1. Rachunki problemowe kosztów i wyników wspomagane mikrokomputerem, (red. 

M. Kwiecień), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wro-

cławiu, Wrocław 1989. 

2. Leksykon rachunkowości (red. E. Nowak), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1996. 

3. Podstawy controllingu (red. E. Nowak), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-

nego we Wrocławiu, Wrocław 1996. 

4. Encyklopedia rachunkowości (red. M. Gmytrasiewicz), Wydawnictwo LexisNexis, 

Warszawa 2005. 

5. Rachunkowość finansowa i podatkowa (red. T. Cebrowska), Wydawnictwo Nau-

kowe PWN, Warszawa 2005. 
 

W Leksykonie rachunkowości oraz w Encyklopedii rachunkowości Danuta Misińska 

opracowała kilkadziesiąt haseł dotyczących podstawowych pojęć i kategorii rozpatry-

wanych w rachunkowości. Było to rezultatem prac nad dostosowaniem terminologii 

rachunkowości stosowanej w Polsce do zmian zachodzących wówczas w systemie spo-

łeczno-gospodarczym naszego kraju. Ważną przesłanką było także dostosowanie tej 

terminologii do regulacji o zasięgu międzynarodowym i europejskim, a zwłaszcza do 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz dyrektyw Unii Europejskiej do-

tyczących rachunkowości. 

Analiza opublikowanego dorobku Danuty Misińskiej prowadzi do wyróżnienia 

dwóch głównych obszarów zainteresowań naukowo-badawczych. W pierwszym okresie 

jej publikacje naukowe dotyczyły przede wszystkim mikroekonomii, ze szczególnym 

uwzględnieniem systemów i instrumentów zarządzania jednostkami gospodarczymi. 

W drugim okresie publikowała prace naukowe oraz opracowania dydaktyczne z za-

kresu rachunkowości, przede wszystkim dotyczące dostosowania rachunkowości 

w Polsce do regulacji międzynarodowych i unijnych. Zainteresowania naukowe prof. 

Danuty Misińskiej zawsze dotyczyły aktualnych problemów: najpierw mikroekonomii, 

a następnie rachunkowości. 

Prof. Danuta Misińska wniosła istotny wkład w rozwój nauki, praktyki i dydaktyki 

polskiej rachunkowości. Mając gruntowne przygotowanie ekonomiczne z zakresu mi-

kroekonomii oraz, znajomość funkcjonowania jednostek gospodarczych podejmowała 

badania dotyczące aktualnych problemów rachunkowości w naszym kraju. Dzięki temu 

wykonane przez nią prace odznaczają się racjonalnością i praktyczną użytecznością. 
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Jej  badania nad dostosowaniem rachunkowości w Polsce do rozwiązań właściwych 

gospodarce rynkowej miały w dużym stopniu pionierski charakter. Dlatego prof. Da-

nuta Misińska jest uważana za jedną z wybitnych przedstawicielek wrocławskiej 

szkoły rachunkowości. 

Danuta Misińska miała silne związki z praktyką gospodarczą. W latach 1956–1964 

pracowała na ważnych stanowiskach w państwowym przedsiębiorstwie przemysłu 

spożywczego: księgowego kosztów, zastępcy głównego księgowego oraz głównego 

księgowego. W czasie pracy w tym przedsiębiorstwie uzyskała tytuł biegłego księgo-

wego, po czym została biegłym rewidentem. 

Danuta Misińska zawsze wyznawała pogląd, że rachunkowość jest dyscypliną prak-

tyczną, która zajmuje się zdarzeniami i zjawiskami ekonomicznymi w konkretnych 

jednostkach. Uważała, że realnie przebiegające procesy gospodarcze powinny być 

przedmiotem dociekań naukowych. Nauka natomiast powinna wspomagać rozwiązy-

wanie problemów pojawiających się w trakcie funkcjonowania jednostek gospodar-

czych. Te związki nauki i praktyki rachunkowości przewijają się w większości prac 

badawczych prowadzonych przez Danutę Misińską. 

Danuta Misińska była kierownikiem kilku zespołów realizujących projekty badaw-

cze w ramach problemów węzłowych i centralnych prac badawczo-rozwojowych, 

które były koordynowane przez Instytut Planowania oraz Instytut Gospodarki Narodo-

wej, w innych zaś uczestniczyła jako współwykonawca. Projekty te dotyczyły syste-

mów zarządzania gospodarką, instrumentów zarządzania jednostkami gospodarczymi 

oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw w ramach reform gospodarczych. 

Ważne znaczenie miało uczestnictwo Danuty Misińskiej w projekcie badawczym 

„Rachunkowość 2000”, który był koordynowany przez Radę Naukową Stowarzysze-

nia Księgowych w Polsce. W projekcie tym realizowała temat dotyczący wyceny 

składników majątkowych i kosztów w warunkach rynku cen oraz dostosowania kosz-

towo-wynikowych informacji sprawozdawczych przedsiębiorstw przemysłowych do 

potrzeb makro- i mikroekonomicznych.  

Aktywność organizacyjna prof. Danuty Misińskiej nie ograniczała się do macierzy-

stej uczelni. Była aktywną działaczką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, gdzie 

była członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego. Aktywnie uczestniczyła 

w działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, będąc członkiem Rady Nauko-

wej Zarządu Głównego tej organizacji. Brała także udział w pracach Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów. 

Danuta Misińska była bardzo dociekliwym i rzetelnym badaczem oraz niezwykle 

solidnym nauczycielem akademickim. Była bardzo dobrym przykładem pracownika 

naukowo-dydaktycznego, wykonując powierzone jej zadania z dużym zaangażowa-

niem i poczuciem odpowiedzialności. Zawsze służyła radą i pomocą młodszym pra-

cownikom, doktorantom i studentom, wykazując dużą życzliwość i wyrozumiałość. 
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