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Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości w 2019 roku 

nt. Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi 

BEATA SADOWSKA  

Streszczenie 

Tekst zawiera sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości  (OZKR) zorganizowa-

nego przez Instytut Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szcze-

cińskiego. Zjazd pod hasłem Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi odbył się 

w dniach 18–20 września 2019 roku w Szczecinie. Podczas zjazdu debatowano w sesjach plenarnej 

i równoległych, został wygłoszony wykład na temat dostępu do aktualnej bazy wiedzy z zakresu rachun-

kowości, controllingu oraz prawa jako wsparcie w procesie nauczania. Uczestnicy wzięli udział w szko-

leniu pt. Mechanizm podzielonej płatności – zmiany i bieżące problemy oraz mieli możliwość dyskusji 

w sesji plakatowej. W pierwszym dniu zjazdu podziękowano prof. dr hab. Kazimierze Winiarskiej (Uni-

wersytet Szczeciński) za jej wieloletnią, pełną zaangażowania pracę oraz aktywność naukową. 

Słowa kluczowe: rachunkowość, finanse, nauki o zarządzaniu, sprawozdawczość finansowa, sprawozdaw-

czość niefinansowa, audyt wewnętrzny, controlling, rachunkowość zarządcza, podatki, certyfikacja. 

Abstract 

Congress of the Accounting Departments in Poland in 2019 entitled 

Accounting in business unit management 

The text contains a report from the National Congress of Accounting Departments organized by the 

Accounting Institute of the Faculty of Economic Sciences and Management at the University of Szczecin. 

The congress, under the slogan "Accounting in business unit management", took place on September 18–20, 

2019 in Szczecin. During the congress, there were sessions and debates, a lecture on access to the current 

knowledge base in the field of accounting, controlling, and law as a support in the teaching process. The 

participants took part in the workshop "Split payment mechanism - changes and current problems" and 

had the opportunity to have a discussion during a poster session. On the first day of the congress, profes-

sor Kazimiera Winiarska (University of Szczecin) was thanked for her many years of engagement and 

scientific activity. 
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W dniach 18–20 września 2019 roku w Szczecinie odbył się Ogólnopolski Zjazd 

Katedr Rachunkowości (OZKR) nt. Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospo-

darczymi, zorganizowany przez Instytut Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicz-

nych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencji przewodniczył dyrektor 

instytutu: prof. dr hab. Waldemar Gos. 

Celem OZKR było zaprezentowanie wyników badań naukowych, wymiana poglądów 

i doświadczeń na temat aktualnych problemów teorii oraz praktyki rachunkowości, 

a także integracja środowiska naukowego. 

Podczas zjazdu prowadzono dyskusje w sesji plenarnej oraz w sesjach tematycznych. 

Uczestnicy wzięli również udział w wykładzie, szkoleniu  oraz w sesji plakatowej. 

W ramach OZKR odbyło się także posiedzenie Rady Naukowej Stowarzyszenia Księ-

gowych w Polsce. 

Na tegorocznym zjeździe, w pierwszym dniu obrad uroczyście podziękowano 

prof. dr hab. Kazimierze Winiarskiej z Uniwersytetu Szczecińskiego za jej wieloletnią, 

pełną zaangażowania pracę, aktywność naukową, za liczne inicjatywy naukowe oraz 

za wkład Pani Profesor w kształcenie i w rozwój kadry naukowej. 

Pierwszego dnia zjazdu odbyła się sesja plenarna pt. Rachunkowość między finan-

sami i zarządzaniem, której przewodniczył prof. dr hab. Waldemar Gos. W debacie 

uczestniczyli: 

• prof. dr hab. Dariusz Zarzecki (Uniwersytet Szczeciński); 

• dr hab. Sławomir Franek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego; 

• dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego; 

• dr hab. inż. Alberto Lozano-Platonoff, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego; 

• prof. dr hab. Jerzy Gierusz (Uniwersytet Gdański); 

• prof. dr hab. Anna Karmańska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); 

• prof. dr hab. Ewa Walińska (Uniwersytet Łódzki); 

• prof. dr hab. Dariusz Wędzki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). 
  

Uczestnicy debatowali między innymi o konieczności podejmowania współpracy 

interdyscyplinarnej oraz międzynarodowej ze względu na miejsce rachunkowości jako 

subdyscypliny, której instrumenty są wykorzystywane we wszystkich dyscyplinach 

nauk ekonomicznych. Argumentowano, że nauka rachunkowości wspomaga obie dys-

cypliny: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse, a próba arbitralnego jej 

przypisania tylko do jednej z nich świadczy o niezrozumieniu istoty nauki rachunko-

wości. 

Sesję plenarną poprzedziły dwa wystąpienia wprowadzające do debaty: 

1. Stopień rozwoju rachunku kosztów w kontekście systemu informacyjnego szpitala . 

2. Czy rachunkowość jest gotowa na podwójną wycenę na potrzeby bilansu i rachunku 

zysków i strat? Analiza treści komentarzy do projektu założeń koncepcyjnych. 
 

Pierwsze wystąpienie wprowadzające pt. Rachunkowość między finansami i zarzą-

dzaniem przygotowały: dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH (Szkoła 

Główna Handlowa w Warszawie), dr hab. Wioletta Baran (Szkoła Główna Handlowa 
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w Warszawie), dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie), dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri (Politechnika War-

szawska), dr Małgorzata Macuda (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Drugie wy-

stąpienie zostało przygotowane przez dr Magdalenę Janowicz, dr. Przemysława 

Mućko, mgr. Michała Hendryka i dr. hab. Stanisława Hońkę, prof. Uniwersytetu 

Szczecińskiego. 

Drugi dzień zjazdu rozpoczął się posiedzeniem członków Rady Naukowej SKwP. 

Następnie prowadzono dyskusje w czterech sesjach równoległych. W sesji tematycznej 

poświęconej sprawozdawczości finansowej uczestniczyli: 

• dr hab. Marzena Remlein, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) – pro-

wadząca debatę; 

• dr hab. Marek Masztalerz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu); 

• dr Jarosław Pawłowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); 

• dr Piotr Prewysz-Kwinto (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu); 

• dr hab. Małgorzata Rówińska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach); 

• dr Grażyna Voss (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy); 

• mgr Paweł Witkowski (Uniwersytet Szczeciński); 

• mgr Justyna Zakrzewska (Centrum Edukacji PIBR). 
 

Ponadto, aktywny udział w dyskusji wzięli: prof. dr hab. Ewa Walińska (Uniwer-

sytet Łódzki), prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-

niu), dr hab. Waldemar Dotkuś, dr hab. inż. Zofia Wyszkowska (Uniwersytet Techno-

logiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy). 

Dyskusja dotyczyła dylematów współczesnej sprawozdawczości finansowej oraz 

kierunków jej rozwoju. Uczestnicy debaty stwierdzili, że sprawozdanie finansowe za-

wiera coraz więcej informacji o charakterze niefinansowym, co sprawia, że zwiększa 

się objętość sprawozdań finansowych, ale nie wpływa na polepszenie użyteczności infor-

macji sprawozdawczych. Wielość i różnorodność informacji zawartych w sprawozdaniu 

finansowym stwarza problemy z jego zrozumieniem, a wielość odbiorców (zewnętrzni 

i wewnętrzni) sprawia, iż rozwiązaniem optymalnym wydaje się być sporządzanie 

także tzw. „bilansu sekretnego” dla zarządu. 

Podsumowując tę sesję tematyczną stwierdzono, że środowisko naukowe rachun-

kowości dostrzega mankamenty sprawozdania finansowego, sygnalizuje jego niedo-

skonałości i uważa, że należy brać czynny udział w doskonaleniu regulacji prawnych 

odnoszących się do sprawozdawczości finansowej. 

Drugiej sesji równoległej pt. Sprawozdawczość niefinansowa przewodniczyła 

dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), 

a wzięli w niej udział: 

• dr Justyna Fijałkowska (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi); 

• dr Katarzyna Kobiela-Pionnier (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); 

• dr Hanna Czaja-Cieszyńska (Uniwersytet Szczeciński); 

• dr Małgorzata Macuda (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu); 

• dr Przemysław Mućko (Uniwersytet Szczeciński). 
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Głównym tematem rozważań była diagnoza stanu oraz przyszłość raportowania 

niefinansowego w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Na podstawie dyskusji prowa-

dzonej w tej sesji, zostały sformułowane następujące wnioski: 

1. Zarówno informacje niefinansowe, jak i sprawozdawczość zintegrowana są poję-

ciami trudnymi do jednoznacznego zdefiniowania, co, między innymi, powoduje 

problemy w ich praktycznym stosowaniu; wiele przedsiębiorstw działających 

w Polsce, raportujących informacje niefinansowe po raz pierwszy zwlekało z ich 

opracowaniem do ostatniej chwili. 

2. Zwiększeniu porównywalności informacji niefinansowych w przestrzeni nie sprzy-

jają rozbieżności w sposobie wdrożenia dyrektywy 2014/95/EU przez państwa 

członkowskie UE oraz bardzo liczne wytyczne (około 30  różnych ram raportowa-

nia możliwych do wykorzystania); z kolei zmieniające się warunki funkcjonowania 

przedsiębiorstw często utrudniają ich porównywalność w czasie. 

3. Liczba prac naukowych, w których  podejmowana jest problematyka sprawozdaw-

czości niefinansowej rośnie. W Polsce coraz częściej są to prace przedstawiające 

wyniki badań własnych, co jest związane z dostępem do coraz bogatszego materiału 

empirycznego.  Interesującym problemem badawczym jest jakość ujawnień i spo-

soby jej pomiaru. 

4. Inicjatywę Ministerstwa Finansów polegającą na identyfikacji dobrych praktyk 

w zakresie raportowania informacji niefinansowych należy oceniać pozytywnie. 

Wiele uchybień w procesie raportowania to łatwe do uniknięcia błędy formalne, co 

daje nadzieję na to, że kolejne sprawozdania /oświadczenia będą ich pozbawione. 

5. Sprawozdawczość zintegrowana ma szansę stać się powszechnie stosowanym stan-

dardem raportowania, należy jednak podkreślić, że jest to koncepcja, która wciąż 

ewoluuje – nie tylko jeżeli chodzi o treść, ale także formę przekazu (interaktywne 

raporty dostępne online). 
 

Równolegle odbywała się debata na temat metod badawczych w rachunkowości, 

którą prowadziła dr hab. Monika Łada, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-

wie. Uczestnikami debaty byli: 

• prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu); 

• dr hab. Anna Szychta, prof. Uniwersytetu Łódzkiego; 

• dr hab. Marta Nowak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

• dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. Szkoły Głównej Handlowej w War-

szawie; 

• dr hab. Adam Adamczyk, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. 
 

Dyskutanci podkreślili, że w badaniach naukowych z zakresu rachunkowości za-

stosowanie znajduje nie jedna, lecz wiele różnych metod wykorzystywanych na etapie 

badań teoretycznych i empirycznych. Właściwy dobór metod prowadzenia badań em-

pirycznych uwarunkowany jest wieloma czynnikami, takimi jak:  paradygmat badaw-

czy, dyscyplina naukowa, sposób sformułowania problemu badawczego i jego ugrun-

towanie teoretyczne, stan zaawansowania badań w danym obszarze, dostępny materiał 

badawczy oraz indywidualne preferencje badacza. Uczestnicy debaty akcentowali, że 
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badania aplikacyjne z zakresu rachunkowości powinny być realizowane nie tylko na 

podstawie przekonań i doświadczeń autora, ale przy wykorzystaniu odpowiednich metod 

badawczych. Zaakcentować należy fakt, że właściwie dobrane i zastosowane metody 

badawcze, wraz z wiarygodnym materiałem empirycznym, stanowią punkt wyjścia do 

tworzenia, rozwoju i nieustanej walidacji elementów teoretycznych rachunkowości 

oraz innowacyjnych propozycji o charakterze aplikacyjnym. 

Czwartą sesję równoległą pt. „Działalność badawczo-rozwojowa uczelni” prowa-

dził gospodarz OZKR – prof. dr hab. Waldemar Gos. Uczestnikami tej debaty byli: 

• prof. dr hab. Zbigniew Luty (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu); 

• dr hab. Bartłomiej Nita (prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu); 

• dr hab. Edward Wiszniowski (prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu); 

• dr Jacek Kalinowski (Uniwersytet Łódzki). 
 

Poruszana w tej sesji problematyka pozwoliła na sformułowanie ogólnych wniosków: 

1. Konieczne wydaje się doprecyzowanie w polskim prawie podatkowym definicji 

działalności badawczej i dydaktycznej. 

2. Sugeruje się wprowadzenie definicji działalności naukowej oraz dydaktycznej,  de-

finicji utworu dydaktycznego, dzieła dydaktycznego i dzieła badawczego w ustawie 

podatkowej oraz (lub) w ustawie o szkolnictwie wyższym. 

3. Postuluje się, aby w wewnętrznych regulaminach uczelni opracować definicje dzieł 

naukowych oraz dzieł dydaktycznych. 

4. Należy zwrócić uwagę na bardzo niską punktację „Zeszytów Teoretycznych Ra-

chunkowości”. Wniosek przedstawicieli środowiska naukowego rachunkowości do 

MNiSW powinien zawierać propozycję przyznania 40 punktów za opublikowany 

artykuł naukowy. 

5. Przedstawiciele świata nauki wyrażają stanowisko przywrócenia certyfikowania 

usługowego prowadzenia ksiąg oraz podpisywania sprawozdania finansowego 

przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. 

6. Proponuje się uznawać zatrudnionych na podstawie umów cywilnych do prowadze-

nia dydaktyki w algorytmie SSR (Student Staff Ratio). 
 

Na tym zakończyła się pierwsza  część debat równoległych, po której uczestnicy 

OZKR mogli wziąć udział w drugiej części obrad, tym razem w trzech sesjach równo-

ległych na temat: audytu wewnętrznego i zewnętrznego; controllingu i rachunkowości 

zarządczej oraz aspektów obejmujących zagadnienia rachunkowości i podatków. 

Pierwszej sesji II części obrad, poświęconej dylematom audytu zewnętrznego i ze-

wnętrznego, przewodniczyła prof. dr hab. Kazimiera Winiarska. Dyskusja w tej sesji 

toczyła się wokół regulacji audytu wewnętrznego w Polsce i krajach Unii Europejskiej. 

Przedstawiono uwagi na temat funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze  rządo-

wym i samorządowym, certyfikacji zawodu audytora wewnętrznego oraz sporządzenia 

Jednolitego Pliku Kontrolnego w sektorze finansów publicznych. Poruszono również 

problematykę wykonywania audytu zewnętrznego przez biegłych rewidentów. Prze-

bieg wystąpień poszczególnych prelegentów w tej sesji był następujący: 
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1. „Regulacje prawe audytu wewnętrznego w Polsce i w państwach Unii Europejskiej 

– prof. dr hab. Kazimiera Winiarska (Uniwersytet Szczeciński). 

2. „Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w sektorze rządowym” – dr Marek Jasztal 

(Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie). 

3. „Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w sektorze samorządowym” – dr Monika 

Kaczurak-Kozak (Uniwersytet Zielonogórski). 

4. „Certyfikowanie zawodu audytora wewnętrznego” – mgr Marzena Staniszewska 

(Instytut Audytorów Wewnętrznych, IIA Polska). 

5. „Koncepcja zarządzania wykonaniem planu finansowego w jednostkach sektora 

finansów publicznych” – dr hab. Marcin Kaczmarek (prof. Uniwersytetu Szcze-

cińskiego). 

6. „Wpływ międzynarodowych standardów badania sprawozdań finansowych na usługi 

świadczone przez biegłych rewidentów” – mgr Beata Gierba (Certezza sp. z o.o.). 
 

Sesja tematyczna pt. „Audyt wewnętrzny i zewnętrzny” została podsumowana 

wnioskiem, że: audyt wewnętrzny jest współcześnie niezbędny, kontrola wewnętrzna 

nie jest wystarczającym instrumentem ładu organizacyjnego jednostki gospodarczej. 

Instrumenty te są niezbędne i komplementarne wobec siebie. 

Tematem przewodnim następnej debaty, którą prowadziła dr hab. Marta Nowak, prof. 

UE we Wrocławiu,  był controlling i rachunkowość zarządcza. W ramach tej sesji dys-

kutowali: 

• dr hab. inż. Zofia Wyszkowska (prof. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodni-

czego w Bydgoszczy); 

• dr Dagmara Bogacka-Iskra (DDB Auto sp. z o.o); 

• dr Ryszard Orliński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu). 
 

Uczestnicy debaty podkreślali, że powszechna jest zgodność opinii, iż zarówno 

w sferze dociekań naukowych, jak i decyzji biznesowych kluczowa jest selekcja oraz 

dobór narzędzi controllingu i rachunkowości zarządczej. Dyskusja w ramach tej debaty 

pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Controlling jest limitowany w swojej funkcji motywacyjnej oraz w możliwościach 

wykorzystywania go przez zarząd ze względu na specyfikę jednostek oraz ich uwa-

runkowania prawne (przykładem są szpitale). 

2. Firmy dokonują manipulacji przez wykorzystywanie tych informacji controllingo-

wych, w szczególności wskaźników, które stawiają je w lepszym świetle w relacji 

do konkurencji (szuka się tych wskaźników, w których dana firma jest najlepsza 

i eksponuje się je). 

3. Wskaźniki controllingowe mogą stanowić dobrą bazę dla systemu motywacyjnego, 

o ile nie jest ich zbyt dużo, przez co systemy ocen i motywacyjny stają się nieczy-

telne. 

4.  Controlling posiada swój aspekt etyczny. Należy o nim pamiętać w szczególności 

w odniesieniu do controllingu kosztów. Przykładem mogą być tu koszty szpitali – 

należy oszczędzać leki (racjonalność ekonomiczna), ale nie wolno oszczędzać na 

lekach (zagrożenie zdrowia pacjentów). 
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5. W dobie współczesnych technologii problemem nie jest uzyskanie danych, ale do-

bór niewielu najważniejszych i adekwatnych mierników, czyli selekcja informacji 

controllingowych. Należy również zauważyć, iż częstym błędem jest stosowanie 

wielu mierników, które są skorelowane ze sobą w bardzo wysokim stopniu. 
 

Trzecią równoległą sesją II części obrad pt. „Rachunkowość a podatki” kierował dr 

hab. Adam Adamczyk, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestnicy tej debaty 

zwrócili uwagę, że ani  księgowi „nie mogą żyć bez podatków” ani  doradcy podatkowi 

bez prowadzenia ksiąg rachunkowych. W debacie wzięli udział: 

• prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska (Uniwersytet Szczeciński); 

• mgr Halina Kozak (Krajowa Izba Doradców Podatkowych); 

• mgr Przemysław Rosicki (Krajowa Izba Doradców Podatkowych); 

• mgr Anna Sokołowska (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie). 
 

W trakcie dyskusji uczestnicy zaproponowani również, by organizatorzy konferen-

cji sformułowali petycję do władz, w których gestii leży inicjatywa ustawodawcza 

w zakresie certyfikacji zawodu księgowego, o ponowne wprowadzenie licencjonowa-

nia zawodu. Podnoszono także kwestię potrzeby przeprowadzenia szerszej akcji infor-

macyjnej mającej na celu uświadomienie przedsiębiorcom istnienia i znaczenia certy-

fikacji prowadzonej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 

W kolejnym dniu obrad odbył się wykład z prezentacją, który przeprowadził przed-

stawiciel Wydawnictwa INFOR, Marek Urbański, pt. Dostęp do aktualnej bazy wiedzy 

z zakresu rachunkowości, controllingu i prawa jako wsparcie w procesie nauczania. Na-

stępnie uczestnicy wzięli udział w dwóch sesjach równoległych: 

1. Szkolenie „Mechanizm podzielonej płatności – zmiany i bieżące problemy” (pro-

wadzący: dr Adam Bartosiewicz). 

2. Sesja plakatowa (prowadzący: dr Magdalena Janowicz, Uniwersytet Szczeciński). 

 

W ramach OZKR uczestnicy przygotowali plakaty o zróżnicowanej tematyce: 

• „Informacje niefinansowe w sprawozdawczości przedsiębiorstw a kompetencje za-

wodowe księgowych”, dr hab. Joanna Krasodomska, prof. Uniwersytetu Ekono-

micznego w Krakowie; dr hab. Katarzyna Świetla, prof. Uniwersytetu Ekonomicz-

nego w Krakowie; dr hab. Ewelina Zarzycka, Uniwersytet Łódzki. 

• „Idea raportowania niefinansowego w praktyce polskich przedsiębiorstw outsour-

cingowych na przykładzie miasta Krakowa”, dr hab. Katarzyna Świetla, prof. Uni-

wersytetu Ekonomicznego w Krakowie; dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Uniwer-

sytet Ekonomiczny w Krakowie; 

• „Standard Informacji Niefinansowych jako polska alternatywa dla Międzynarodo-

wych Standardów GRI – analiza porównawcza wybranych założeń”, dr Hanna 

Czaja-Cieszyńska, Uniwersytet Szczeciński; 

• „Założenia (nie) koncepcyjne w zakresie wyceny”, dr hab. Stanisław Hońko, prof. 

Uniwersytetu Szczecińskiego; dr Magdalena Janowicz, Uniwersytet Szczeciński; 

dr Przemysław Mućko, Uniwersytet Szczeciński; mgr Michał Hendryk, Uniwersytet 

Szczeciński; 
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• „Branżowe zróżnicowanie sprawozdań z całkowitych dochodów na przykładzie 

podmiotów notowanych na GPW w Warszawie”, dr Piotr Prewysz-Kwinto, Wyższa 

Szkoła Bankowa w Toruniu; 

• „Znaczenie sprawozdawczości finansowej w opinii inwestorów instytucjonalnych”, 

dr Jarosław Pawłowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

• „Possiblities of Presenting Accounting Information of Listed Companies to External 

Recipients on Mobile Devices”, dr Adam Lulek, Uniwersytet Szczeciński; 

• „Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych”, dr Grzegorz Bucior; 

dr Aleksandra Żurawik, Uniwersytet Gdański; 

• „Rachunkowość w podmiotach gospodarki komunalnej – stan obecny i perspek-

tywa zmian”, dr Beata Sadowska, Uniwersytet Szczeciński; 

• „Zarządcze aspekty sprawozdawczego rachunku kosztów”, dr Konrad Kochański, 

Uniwersytet Szczeciński; 

• „Kierunki wykorzystania koncepcji Lean Audit w procesie audytu wewnętrznego, 

dr Anna Bartoszewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 

• „Black to green   of estimating labour costs in the mining sector”, dr Magdalena 

Wójcik-Jurkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; 
 

Na zakończenie OZKR odbyła się debata prowadzona przez dr Grażynę Voss (Stowa-

rzyszenie Księgowych w Polsce, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Byd-

goszczy), poświęcona certyfikacji zawodów związanych z rachunkowością. W debacie 

wzięli udział: 

• dr Joanna Góralska (Uniwersytet Szczeciński); 

• dr Adam Lulek (Uniwersytet Szczeciński); 

• dr Piotr Ziarkowski (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie); 

• mgr Sebastian Goschorski (RSM Poland); 

• mgr Andrzej Koziarski (Salling Group); 

• mgr Artur Janikowski (KIDP). 
 

Uczestnicy ostatniej debaty dyskutowali między innymi o deregulacji zawodów 

związanych z rachunkowością, stwierdzając, że deregulacja zawodów z 2014 roku 

przyczyniła się do powstania nowych podmiotów prowadzących usługowe prowadzenie 

ksiąg rachunkowych, co spowodowało zwiększenie konkurencyjności, przy jednoczesnym 

obniżeniu jakości świadczonych usług.  Na podstawie dyskusji prowadzonej w tej sesji 

zostały sformułowane następujące wnioski: 

1. Biura rachunkowe w związku ze zmianami regulacji prawnych, w tym uregulowań 

podatkowych, coraz częściej doradzają podatnikom głównie w podstawowym ob-

szarze działalności w zakresie rozliczeń podatkowych (w złożonych  i indywidual-

nych  uwarunkowaniach podatkowych przedsiębiorcy kierowani są  do doradców 

podatkowych). 

2. Zmiany w przepisach (m.in. dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego) wymagają 

szerokiej współpracy oraz partnerstwa między księgowymi i przedsiębiorcami, 

a także szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków. 
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3. Proces cyfryzacji i sztuczna inteligencja przyczyniają się do zmian w zakresie usług 

księgowych, w szczególności do zmian zakresu prac księgowych związanych z ana-

lizą i doradztwem. 

4. Certyfikaty zawodowe dla księgowych powinny być wydawane (na podstawie 

określonych procedur potwierdzających kompetencje zawodowe)  na określony 

czas. Certyfikowany księgowy powinien (podobnie jak w innych zawodach)  odby-

wać obligatoryjne szkolenia okresowe. Istotne wydaje się wydawanie certyfikatów 

potwierdzających przestrzeganie etyki zawodowej w rachunkowości. 
 

W OZKR wzięło udział około 180 uczestników reprezentujących ośrodki akade-

mickie w całej Polsce oraz przedstawiciele praktyki, w tym biur rachunkowych. Zamy-

kając zjazd prof. dr hab. Waldemar Gos, podziękował gościom za przybycie i aktywne 

uczestnictwo w obradach.  

Organizatorem przyszłorocznego OZKR będzie Uniwersytet Ekonomiczny w Kra-

kowie. 
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