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Streszczenie 

W naukach ekonomicznych, w tym w rachunkowości, szczególnego znaczenia nabrała psychologia i kon-

cepcje psychologiczne jako odpowiedź na kwestionowanie prawdziwości paradygmatu człowieka eko-

nomicznego. Celem tego artykułu jest analiza polskich tekstów naukowych z dziedziny rachunkowości, 

które uwzględniają kwestie psychologiczne. Analiza dorobku polskiego środowiska naukowego jest 

przeprowadzona zarówno pod względem ilościowym, jak i tematycznym artykułów. Dotychczas opubli-

kowane artykuły mają głównie charakter wprowadzający. Za szczególnie wartościowe należy uznać 

dogłębne i przekrojowe artykuły teoretyczne, które w sposób wszechstronny analizują konkretną zmienną 

psychologiczną, oraz nieliczne jeszcze artykuły empiryczne. 

Słowa kluczowe: rachunkowość behawioralna, psychologiczne aspekty rachunkowości, badania inter-

dyscyplinarne. 

Abstract 

Psychological issues in Polish accounting articles – an analysis of publications 

As a response to questioning the homo oeconomicus paradigm, psychology and psychological concepts 

have acquired a special meaning in economics and business, including accounting. The purpose of this 

paper is to analyze Polish scientific articles on accounting which take psychological issues into account. 

The analysis concentrates on the quantitative as well as the thematic aspect of the publications. The ana-

lyzed papers mostly have an introductory character. The most valuable contributions include theoretical 

papers which provide an in-depth comprehensive analysis of specific psychological variables and a number 

of empirical papers. 

Keywords: behavioural accounting, psychological aspects of accounting, interdisciplinary research. 
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Wstęp 
 

W ostatnich dziesięcioleciach, w wyniku rosnącej interdyscyplinarności nauki, po-

szczególne dyscypliny naukowe coraz bardziej otwierają się na dyscypliny z nimi 

styczne, co sprawia, że rośnie popularność i naukowa akceptacja zagadnień i proble-

mów badawczych występujących na styku kilku dyscyplin. W naukach ekonomicz-

nych szczególnego znaczenia nabiera psychologia i koncepcje psychologiczne jako od-

powiedź na kwestionowanie prawdziwości paradygmatu człowieka ekonomicznego 

(homo oeconomicus), zgodnie z którym człowiek dokonuje idealnych, ściśle racjonal-

nych wyborów, mając pełny dostęp do wszystkich niezbędnych informacji i zawsze 

dążąc do maksymalizacji osiąganych zysków.  

 Badanie wpływu uwarunkowań psychologicznych oraz społecznych na rzeczywiste 

wybory podejmowane w naukach ekonomicznych doprowadziło do wyłonienia się no-

wych nurtów badawczych, takich jak ekonomia behawioralna, finanse behawioralne 

oraz rachunkowość behawioralna.  

 Uwzględnianie psychologicznych aspektów w badaniach rachunkowości w nauce 

światowej ma miejsce od lat 60. XX wieku. W Polsce nurt ten jest jeszcze bardzo młody 

– swoje pierwsze, małe kroki stawiał w pierwszej dekadzie XXI wieku. Jednak w ostat-

nich latach liczba artykułów uwzględniających psychologiczne aspekty rachunkowości 

znacznie wzrosła, a podejmowana tematyka jest coraz szersza i coraz bardziej różno-

rodna. 

 Celem tego artykułu jest zestawienie i uporządkowanie tematyczne artykułów do-

tyczących aspektów psychologicznych w rachunkowości, które ukazały się w języku 

polskim. Dodatkowym celem jest także analiza tego, w jakim zakresie i w jaki sposób 

polscy autorzy odnoszą się do rachunkowości behawioralnej, która w literaturze mię-

dzynarodowej zajmuje wysoką pozycję, będąc przedmiotem wielu publikacji, dociekań 

i sporów. Zastosowana metoda badawcza to analiza ilościowa oraz analiza treści arty-

kułów naukowych z obszaru rachunkowości odnoszących się do aspektów psycholo-

gicznych.  

 W artykule tym autorka wychodzi z założenia, że psychologia jest nieodłącznym 

elementem współczesnych rozważań w ramach rachunkowości i dlatego należy usys-

tematyzować przenoszone koncepcje z zagranicznej literatury. Wartością tego artykułu 

jest analiza i podsumowanie istniejących w polskich artykułach naukowych treści po-

dejmujących zagadnienia psychologiczne w rachunkowości. Takie usystematyzowanie 

po pierwsze ukaże pełny obraz wysiłków badawczych polskich naukowców w kie-

runku zgłębienia behawioralnych aspektów rachunkowości, a po drugie pozwoli ziden-

tyfikować słabsze aspekty w naszych dotychczasowych poczynaniach. Opracowanie 

niniejsze stanowi zatem krok w kierunku porządkowania dotychczasowych wysiłków 

polskich autorów w zakresie zgłębiania psychologicznych aspektów rachunkowości 

oraz w kierunku budowania tożsamości rachunkowości behawioralnej w Polsce. 
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1. Psychologiczne aspekty rachunkowości 
 

W tradycyjnym ujęciu rachunkowość przedstawiana jest jako gromadzenie oraz anali-

zowanie danych finansowych i raportowanie informacji potencjalnym użytkownikom. 

Na wymienione procesy można jednak spojrzeć z perspektywy psychologicznej – z punktu 

widzenia człowieka zaangażowanego w te procesy. Nauka psychologii bada bowiem 

zachowania człowieka, w szczególności aspekty poznawcze, emocjonalne i motywa-

cyjne tych zachowań. Uwzględnienie takiej perspektywy w rachunkowości sprawia, że 

obszar i przedmiot badań „rachunkowych” znacznie się poszerza. Wzrost znaczenia 

psychologii jako nauki znajduje swoje odzwierciedlenie w powstawaniu wielu interdy-

scyplinarnych kierunków badawczych, które uwzględniają dokonania psychologii nie 

tylko w naukach społecznych, ale również przyrodniczych. Przykładem tego mogą być 

funkcjonujące od niedawna: genetyka behawioralna, geografia behawioralna, medycyna 

behawioralna czy neuronauka behawioralna (Smelser, Baltes, 2001, s. 1100–1118). 

Nauką implementującą prawa psychologiczne do rachunkowości jest rachunko-

wość behawioralna. Bada ona zachowania ludzkie (indywidualne, grupowe) podczas 

wykonywania funkcji rachunkowości, lub podczas wykorzystywania otrzymanych in-

formacji z systemu rachunkowości oraz to, co stoi za tym zachowaniem i na nie wpływa 

(osobowość, emocje, osąd, doświadczenie, predykcja). Uwzględnianie psychologicz-

nych aspektów rachunkowości umożliwia wykazanie praw, jakie rządzą zachowaniami 

związanymi z rachunkowością. Zachowania te dotyczą zarówno osób realizujących 

rachunkowość (pracujących w sferze rachunkowości), jak i będących na zewnątrz 

systemu rachunkowości – jako odbiorcy informacji pochodzących z rachunkowości 

(Nowak, 2015b).  

Należy tu podkreślić, że rachunkowość behawioralna korzysta nie tylko z dorobku 

psychologii, ale również socjologii, teorii organizacji, ekonomii, nauk politycznych, 

a także finansów w ujęciu behawioralnym. Niemniej, zastosowanie psychologii i jej 

teorii jest najszersze i na nim skupiono się w niniejszym opracowaniu.  

Badanie psychologicznych aspektów rachunkowości pod szyldem „rachunkowości 

behawioralnej” (behavioural accounting) albo „behawioralnych badań w rachunkowości” 

(behavioural research in Accounting − BAR) rozwija się od lat 60. XX wieku. Liczne 

artykuły i opracowania na ten temat pokazują, jak bardzo rozległa i wielowątkowa jest 

to tematyka. Mimo bardzo dużego potencjału badawczego, ten interdyscyplinarny nurt 

jest sporym wyzwaniem dla badacza, który zajmując się kwestiami psychologicznymi 

w rachunkowości musi zastosować odmienny warsztat naukowy.  

W Polsce aspekty psychologiczne rachunkowości zaczęły być zauważane od 

2000 roku. Sformułowanie „rachunkowość behawioralna” w tytule artykułu nauko-

wego pojawiło się w Polsce po raz pierwszy w 2008 roku (Hasik, 2008), a następnie 

w 2013 (Artienwicz, 2013). Pierwsza publikacja książkowa uwzględniające aspekty 

psychologiczne w rachunkowości to podręcznik pod redakcją D. Dobii i M. Kucharczyk 

pt. Rachunkowość zarządcza: teoria, praktyka, aspekty behawioralne z 2009 roku, 

w którym wskazano na elementy subiektywnej oceny i dążeń menedżerów oraz ich 
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indywidualne motywacje w procesie generowania danych finansowych i podejmowania 

decyzji. Drugą publikacją jest książka P. Kabalskiego pt. Wybrane problemy stosowania 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organiza-

cja, kultura, osobowość, język z 2012 roku. Autor analizuje osobowość polskich księ-

gowych i ich postawy pracownicze pod kątem możliwości faktycznego stosowania 

przez nich rozwiązań MSSF. Na przestrzeni ostatnich lat tematyka psychologiczna 

w rachunkowości stała się dużo bardziej popularna. Jako wyraz tego można uznać nie 

tylko coraz więcej artykułów naukowych analizujących te zagadnienia, ale także obro-

nienie pracy magisterskiej z tej tematyki w 2017 roku na Wydziale Administracji 

i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej pt. Istota i znaczenie rachunkowości 

behawioralnej a jej postrzeganie i realizacja w jednostkach gospodarczych autorstwa 

A.M. Czupryńskiej.  

 

 

2. Kryterium doboru publikacji i materiał badawczy 
  

Poszukiwanie artykułów dotyczących psychologicznych aspektów rachunkowości od-

było się w kilku etapach: 

1. Na początek skorzystano z internetowej wyszukiwarki Scholar serwisu Google 

wpisując hasła: „zachowanie rachunkowość”, „psychologia rachunkowość”, 

„aspekty behawioralne rachunkowość” „rachunkowość behawioralna” otrzymano 

39 artykułów. 

2. Niezależnie od punktu 1. przeanalizowano spisy treści i streszczenia artykułów 

opublikowanych w „Zeszytach Teoretycznych Rachunkowościˮ – w ten sposób 

otrzymując pięć dodatkowych artykułów. 

3. Następnie przeanalizowano strony autorów w ramach stron wydziałowych 

pracowników katedr rachunkowości oraz w ramach portalu researchgate.net 

w poszukiwaniu jeszcze innych nieuwzględnionych w wynikach wyszukiwania 

publikacji, zakładając, że osoby te mogły też podejmować inne tematy w ramach 

nurtu behawioralnego – w ten sposób znaleziono siedem dodatkowych publikacji. 

4. Podczas analizy otrzymanych materiałów przeanalizowano również publikacje, na 

które autorzy zakwalifikowanych artykułów się powoływali – znaleziono w ten 

sposób jeszcze trzy teksty mieszczące się w przyjętych w badaniu kryteriach 

wyboru.  
 

 Badanie przeprowadzono w dniach 15–20 marca 2018 roku. Spośród 54 artykułów 

do dalszego badania zostały zakwalifikowane artykuły spełniające łącznie następujące 

kryteria: 

• kluczowym tematem artykułu były zagadnienia psychologiczne/behawioralne 

w rachunkowości; 

• publikacje ukazały się w polskich czasopismach naukowych; 

• artykuły zostały napisane przez polskich autorów; uwzględniono artykuły napisane 

tylko w języku polskim; 
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• uwzględniono artykuły w publikacjach zwartych oznaczonych numerem ISSN; 

• publikacje ukazały się do końca 2017 roku. 
 

Pierwsze kryterium jest kryterium bardzo szerokim, które obejmuje swym zasięgiem 

zarówno artykuły teoretyczne dotyczące samej rachunkowości behawioralnej, rozważa-

nia ogólnopsychologiczne w rachunkowości, ale również artykuły, w których opisano 

konkretne zmienne związane z zachowaniem (np. nastawienie, osobowość, decyzje, 

uczucia, osąd, predykcja, emocje lub jakiekolwiek inne psychologicznie rozpoznawane 

konstrukcje). Kryterium to umożliwiło ograniczenie liczby artykułów o te, które 

wprawdzie dotyczyły kwestii psychologicznych, jednak znalazły się poza obszarem 

samej rachunkowości – na przykład wchodząc jednoznacznie w obszar controllingu, 

analizy finansowej czy problematyki stricte socjologicznej. Należy tu zaznaczyć, iż 

wprawdzie rachunkowość behawioralna czerpie z dorobku socjologii, jednak w zakre-

sie, w jakim kwestie socjologiczne wpływają na zachowanie, a nie w zakresie kwestii 

socjologicznych w ogóle. W ten sposób wyeliminowano szereg interesujących artyku-

łów, niemieszczących się jednak w przywołanym kryterium. Do wyeliminowanych 

artykułów przykładowo należą:  

• Wpływ czynników psychologicznych na podejmowanie decyzji dotyczących płyn-

ności finansowej przedsiębiorstwa w okresie niestabilności gospodarczej (Korze-

niowska, 2011); 

• Możliwości zastosowania rachunkowości w zarządzaniu jednostkami gospodar-

czymi w świetle badań z zakresu psychologii międzykulturowej (Nowak, 2011); 

• Behawioralne aspekty controllingu (Marcinkowska, 2009). 
 

Wyeliminowano również artykuł o obiecującym tytule, który jednak nie zawierał 

odniesień do zagadnień psychologicznych w rachunkowości, jak na to wskazywał ty-

tuł: Psychologiczne aspekty zachowań patologicznych we współczesnym zarządzaniu 

na przykładzie wybranych manipulacji finansowo-księgowych (Żuraw, 2016). 

 Kryteria 2–4 miały na celu pozostawienie tylko artykułów osadzonych w polskiej 

nauce. Choć wątpliwości może budzić kryterium językowe, szczególnie w dobie otwie-

rania się naszej nauki na współpracę zagraniczną, jednak kryterium to jest istotne z racji 

podejmowanych zagadnień. Nauka psychologii i tym samym jej podstawy teoretyczne 

to teren „obcy” dla polskich ekonomistów. Ważna jest zatem umiejętność posługiwania 

się terminami behawioralnymi w języku polskim. Poprawność terminologiczna, jak 

wynika z dalszej analizy, wcale nie jest oczywista. Ze względu na kryterium językowe 

do badanych artykułów nie zostały dołączone takie pozycje jak: 

• The role of behavioural research in management accounting (Mazurowska, 2014); 

• Behavioral Stream in Polish Accounting: Its Relation to Behavioral Finance and 

• Neuroeconomics and the Decision-Making (Artienwicz, 2016); 

• Behavioral Accounting Research-Accounting Research in the Behavioral Paradigm? 

True or False? (Nowak, 2016); 

• Holland's Personality Types versus Preferences in Accounting (Cewińska i in., 2017); 

• Preliminary research on the glass ceiling phenomenon in accounting and financial 

audit practice in Poland (Szewieczek i in., 2017). 
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 Ostatnie kryterium służyło wyeliminowaniu rozdziałów w książkach, które mimo 

że poświęcono je kwestiom behawioralnym, nie były samodzielnie występującymi 

opracowaniami naukowymi. Kryterium to zostało dołączone z tego powodu, że opra-

cowania jako rozdziały w książkach często jedynie sygnalizują pewne kwestie, mają 

charakter płytszy i bardziej informacyjny, wpisując się w główny temat publikacji. Nie 

jest to oczywiście regułą, jednak ten fakt oraz to, iż występując niesamodzielnie, roz-

działy w książkach bardzo często nie są promowane i pozycjonowane ani przez samych 

autorów, ani przez wydawców, istnieje trudność w znalezieniu takich opracowań  

tematycznych1. Zatem, aby zwiększyć rzetelność skompletowanego materiału badaw-

czego, wykorzystano tylko te artykuły, których publikacja w pozycji zwartej była ozna-

czona numerem ISSN lub numerem podwójnym jako ISSN i ISBN. W rezultacie zo-

stały odrzucone takie pozycje jak: 

• Funkcja informacyjna rachunkowości a rachunkowość behawioralna (Kwiecień, 

2008); 

• Sztuka pomiaru i komunikowania z perspektywy umiejętności księgowego (Artien-

wicz, 2011b); 

• Teorie psychologii poznawczej a rachunkowość – wybrane problemy (Gmińska, 

2016b); 

• Psychologiczny aspekt rachunkowości, jako możliwość oddziaływania na odbiorcę 

informacji (Garbarczyk, Czechowski, 2016). 
 

 W wyniku podjętych procedur uzyskano 40 artykułów poddawanych dalszej anali-

zie. Wykaz artykułów opublikowanych w języku polskim, których zakres obejmuje 

kwestie psychologiczne w rachunkowości, w ujęciu teoretycznym bądź praktycznym 

zawiera tabela 1. W tabeli zastosowano porządek chronologiczny i alfabetyczny we-

dług nazwisk autorów. 

  

Tabela 1. Wykaz artykułów dotyczących rachunkowości behawioralnej  

opublikowanych w języku polskim do końca 2017 roku 
 

Lp. Tytuł Autor Rok Czasopismo 

1 Psychologiczne i ekonomiczne 

źródła oszustw księgowych 

A. Kamela-Sowińska 2006 „Zeszyty Teoretyczne Ra-

chunkowościˮ 

2 Jakość informacji sprawoz-

dawczej w kontekście rachun-

kowości behawioralnej a prak-

tyka gospodarcza 

W. Hasik 2008 „Prace Naukowe Akademii 

Ekonomicznej we Wro-

cławiuˮ 

                                                      
1 Taka trudność pojawiła się np. w przypadku artykułu M. Łady-Cieślak (2000) pt. Charakterystyka 

behawioralnego kierunku badań rachunkowości zarządczej w zakresie budżetowania operacyjnego. Mimo 

że tytuł tego opracowania wskazuje, że powinien wstępnie znaleźć się w zebranym materiale badawczym, 

to jednak nie został zidentyfikowany według przyjętych metod szukania publikacji. Stało się tak dlatego, 

że opracowanie zostało zawarte w publikacji książkowej niedotyczącej wprost rachunkowości i nie podle-

gało samodzielnej indeksacji przez wyszukiwarkę Google Scholar. 
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Lp. Tytuł Autor Rok Czasopismo 

3 Użyteczność sprawozdań fi-

nansowych w świetle finansów 

klasycznych i behawioralnych 

M. Masztalerz 2010 „Zeszyty Teoretyczne Ra-

chunkowościˮ 

4 Możliwości badania zachowa-

nia księgowych w świetle para-

dygmatów rachunkowości 

N. Artienwicz 2011 „Prace i Materiały Wy-

działu Zarządzania Uni-

wersytetu Gdańskiegoˮ 

5 Problemy behawioralne w ra-

chunkowości przedsiębiorstwa  

M. Bąk 2011 „Zeszyty Naukowe Uni-

wersytetu Szczecińskiegoˮ  

6 Majątek niewidzialny przedsię-

biorstwa w świetle problemów 

rachunkowych i behawioral-

nych 

M. Bąk 2011 „Prace Naukowe Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiuˮ 

7 Rachunkowość zarządcza w ko- 

ntekście zachowań członków 

organizacji 

A. Stronczek 2011 „Prace Naukowe Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiuˮ 

8 Międzynarodowe Standardy 

Sprawozdawczości Finanso-

wej a homo sovieticus i po-

stawy pracownicze polskich 

księgowych 

P. Kabalski 

K. Tobór-Osadnik 

M. Wyganowska 

 

2012 „Zeszyty Teoretyczne Ra-

chunkowościˮ 

9 Rachunkowość behawioralna 

jako interdyscyplinarny nurt 

rachunkowości i społecznych 

nauk o zachowaniu  

N. Artienwicz 2013 „Zeszyty Teoretyczne Ra-

chunkowościˮ 

10 Heurystyki i błędy poznawcze 

jako źródło niepowodzeń au-

dytu zewnętrznego 

A. Wąsowska 2013 „Problemy Zarządzaniaˮ 

11 Analiza zakresu proaktywności 

dla poszczególnych stopni ka-

riery zawodowej księgowego 

 

N. Artienwicz 2014 „Zarządzanie i Finanseˮ 

(Uniwersytet Gdański) 

12 Aspekty behawioralne w ra-

chunkowości zarządczej 

R. Gmińska 2014 „Prace Naukowe Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiuˮ 

13 Efekt obramowania w decy-

zjach ekonomicznych wspoma-

ganych informacjami z ra-

chunkowości  

R. Gmińska  

E. Magier-Łakomy 

2014 „Zeszyty Teoretyczne Ra-

chunkowościˮ  

14 Perspektywa behawioralna 

w rachunkowości w świetle 

wybranych teorii psychologii 

motywacji 

E. Jaworska 2014 „Zeszyty Naukowe Uni-

wersytetu Szczecińskiegoˮ  
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ciąg dalszy tabeli 1 
 

Lp. Tytuł Autor Rok Czasopismo 

15 Wykorzystanie mapy myśli 

jako narzędzia wspomagają-

cego pamięć w nauczaniu ra-

chunkowości 

A. Kasperowicz 2014 „Folia Pomeranae Univer-

sitatis Technologiae Ste-

tinensisˮ 

16 Paradygmat homo oeconomi-

cus a rachunkowość behawio-

ralna  

M. Mazurowska 2014 „Studia Oeconomica Pos-

naniensiaˮ  

17 Neurorachunkowość jako no-

woczesne podejście w rachun-

kowości 

A. Miązek 2014 „Studia Oeconomica Po-

snaniensiaˮ 

18 Neurorachunkowość jako po-

tencjalny, ale trudny kierunek 

rozwoju rachunkowości   

N. Artienwicz 2015 „Zeszyty Teoretyczne Ra-

chunkowościˮ 

19 Behawioralne aspekty rachun-

kowości we współczesnej go-

spodarce – zarys problemu 

M. Cieciura 2015 „Prace Naukowe Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiuˮ 

20 Etyka w świetle rozwijającego 

się behawioryzmu w rachunko-

wości 

M. Cieciura 2015 „Prace Naukowe Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiuˮ 

21 Poznawcze aspekty formuło-

wania sądów i podejmowania 

decyzji w rachunkowości be-

hawioralnej – wybrane zagad-

nienia  

E. Jaworska 2015 „Prace naukowe Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiuˮ  

22 Księgowy jako zawód konwen-

cjonalny – dekonstrukcja ste-

reotypu 

P. Kabalski 2015 „Zarządzanie Zasobami 

Ludzkimiˮ 

23 Modyfikowanie efektu obra-

mowania w decyzjach finanso-

wych doświadczeniem zawo-

dowym i poziomem samooceny 

E. Magier-Łakomy 

R. Gmińska 

2015 „Prace Naukowe Wyż-

szej Szkoły Bankowej 

w Gdańskuˮ 

 

24 Pomiędzy rachunkowością  

a psami Pawłowa, czyli kry-

tyka pojęcia „rachunkowość 

behawioralna” 

M. Nowak 2015 „Prace naukowe Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiuˮ  

25 Rachunkowość zarządcza, ra-

chunkowość behawioralna – 

dwie strony tego samego medalu 

M. Nowak 2015 „Prace Naukowe Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiuˮ 

26 Problemy behawioralne ra-

chunkowości 

A Sulik-Górecka 

M. Strojek-Filus 

2015 „Studia Ekonomiczne. Ze- 

szyty Naukowe Uniwer-

sytetu Ekonomicznego 

w Katowicachˮ 
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Lp. Tytuł Autor Rok Czasopismo 

27 Profil osobowości studentów ra-

chunkowości a wymogi współ-

czesnego systemu rachunko-

wości 

J. Cewińska 

L. Grzesiak  

P. Kabalski  

E. Kusidel 

2016 „Zeszyty Teoretyczne Ra-

chunkowościˮ  

28 Rachunkowość jako generator 

użytecznej informacji ekono-

micznej w obliczu dylematu 

„człowiek racjonalny versus 

człowiek emocjonalny” 

M. Cieciura 2016 „Zeszyty Naukowe Uni-

wersytetu Ekonomiczne-go 

w Katowicachˮ 

29 Psychologiczne aspekty podej-

mowania decyzji a rachunko-

wość zarządcza 

R. Gmińska 2016 „Prace naukowe Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiuˮ 

30 Wpływ płci na preferencje w 

zakresie polityki rachunkowości 

L. Grzesiak  

P. Kabalski  

2016 „Przedsiębiorczość i Za-

rządzanieˮ 

31 Skłonność do unikania i uchy-

lania się od opodatkowania  

w świetle teorii moralnego roz-

woju Kohlberga − zagadnienia 

etyczne w praktyce rachunko-

wości 

S. Kołodziej 

E. Maruszewska  

2016 „Zeszyty Teoretyczne Ra-

chunkowościˮ 

32 Rozwój problematyki rachun-

kowości behawioralnej 

D. Korzeniowska 2016 „Przedsiębiorczość i Za-

rządzanieˮ 

33 Aspekty behawioralne w ra-

chunkowości przy podejmowa-

niu decyzji inwestycyjnych 

T. Lis 2016 „Prace Naukowe Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiuˮ 

34 Praca biegłego rewidenta  

w ujęciu psychologicznym. Kon-

cepcje cech, style atrybucji, 

strategie obronne oraz błędy  

i efekty poznawcze 

M. Nowak 2016 „Prace naukowe Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiuˮ 

35 Semantyka terminu „Rachun-

kowość behawioralna”. Pro-

blemy znaczeniowe 

M. Nowak 2016 „Zeszyty Naukowe Uni-

wersytetu Ekonomicz-

nego w Katowicachˮ 

36 Zarządzanie wynikiem finanso-

wym i sferą regulacyjną spra-

wozdań finansowych z per-

spektywy finansów behawio-

ralnych 

M. Strojek-Filus 2016 „Zeszyty Naukowe Uni-

wersytetu Ekonomicznego 

w Katowicachˮ 

37 Osobowość zawodowa, środo-

wisko zawodowe i zadowolenie 

z pracy na przykładzie centrum 

usług księgowych 

P. Kabalski 

W. Przygodzka 

2017 „Zeszyty Teoretyczne Ra-

chunkowościˮ  
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ciąg dalszy tabeli 1 
 

Lp. Tytuł Autor Rok Czasopismo 

38 Obszary oddziaływań beha-

wioralnych na rachunkowość 

finansową i zarządczą 

T. Kiziukiewicz 

E. Jaworska 

2017 „Finanse. Rynki Finan-

sowe. Ubezpieczeniaˮ 

39 Pionierzy i wybrane teorie 

istotne dla rozwoju rachunko-

wości behawioralnej 

D. Korzeniowska 2017 „Zeszyty Teoretyczne Ra-

chunkowościˮ 

40 Wymagania informacyjne inte-

resariuszy w zakresie kapitału 

intelektualnego a rachunko-

wość behawioralna 

T.  Zygmański 2017 „Prace naukowe Uniwer-

sytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiuˮ 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

3. Analiza ilościowa publikacji 
 

Artykuły, które zostały zaklasyfikowane do analizy, zbadano najpierw pod kątem rocz-

ników, miejsca publikacji oraz autorów. Najwięcej publikacji ukazało się w roku 2016 

– aż 10 opracowań i rok wcześniej 9 opracowań (zob. wykres 1).  

 

Wykres 1. Liczba artykułów behawioralnych  

w polskich czasopismach naukowych w latach 2006–2017 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Autorzy, którzy najczęściej podejmowali temat psychologiczny w rachunkowości 

to P. Kabalski – pięć artykułów, N. Artienwicz, R. Gmińska, M. Nowak – po cztery 

artykuły oraz E. Jaworska i M. Cieciura – po trzy artykuły. Z kolei przodującym cza-

sopismem, w którym są publikowane treści psychologiczne w rachunkowości w Polsce 

to „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” – 13 publikacji oraz 

„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” – 10 artykułów (tab. 2).  

 

Tabela 2. Ranking źródeł artykułów behawioralnych według czasopisma. 

Liczba artykułów poświęconych zagadnieniom behawioralnym  

według miejsca publikacji 
 

Czasopismo 
Liczba 

publikacji 

„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiuˮ 13 

„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowościˮ 10 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicachˮ 4 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego/ Finanse. Rynki Finansowe. 

Ubezpieczeniaˮ 3 

„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego / Zarzą-

dzanie i Finanseˮ 2 

„Studia Oeconomica Posnaniensiaˮ 2 

„Przedsiębiorczość i Zarządzanieˮ 2 

„Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensisˮ 1 

„Problemy Zarządzaniaˮ 1 

„Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańskuˮ 1 

„Zarządzanie Zasobami Ludzkimiˮ 1 

Razem 40 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 

4. Analiza treści publikacji 
 

Dokonując badania treści artykułów wybranych do analizy można wskazać kilka pra-

widłowości. Pierwsze artykuły dotyczące kwestii behawioralnych w rachunkowości 

sygnalizowały zagadnienia psychologiczne, przedstawiając je jako wątki, które mogą 

dotyczyć również rachunkowości. Artykuły te bardzo często były napisane z perspek-

tywy użytkownika, a więc koncentrowały się na zagadnieniach, którym już utorowały 

drogę finanse behawioralne. Początkowo mocno podkreślano, że człowiek nie jest 

istotą w pełni racjonalną oraz skupiano się na odniesieniach do ekonomii behawioralnej 

oraz właśnie finansów behawioralnych. Powoływanie się na istnienie ekonomii beha-

wioralnej i finansów behawioralnych można potraktować jako swego rodzaju milczące 
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„usprawiedliwianie” do prowadzenia takich rozważań również w rachunkowości. 

Co ciekawe, w tych pierwszych artykułach wcale nie odwoływano się do bogatego 

i wszechstronnego dorobku zagranicznego rachunkowości behawioralnej. W opraco-

waniach tych korzystano natomiast z koncepcji teoretycznych najszerzej wykorzysty-

wanych w finansach behawioralnych, a więc z błędów poznawczych, jakim podlega 

człowiek w procesie podejmowania decyzji.  

 Z czasem zaczęły powstawać przekrojowe artykuły, w których starano się wprowa-

dzić tematy psychologiczne na grunt polski oraz oswoić polską rachunkowość z tym, 

co behawioralne. Artykuły te stanowią solidny fundament teoretyczny, a ich publikacja 

– naukowe usankcjonowanie tematów psychologicznych w rachunkowości. Numery 

tych artykułów kilkakrotnie – w różnych pozycjach – pojawiają się w tabelach 3 i 4.  

 

Tabela 3. Zestawienie artykułów identyfikujących rachunkowość  

behawioralną i jej podstawy teoretyczne 
 

Treść 
Publikacje oznaczone  

numerami z tabeli 1 

Definicja, terminologia, charakterystyka (9), (14), (16), (17), (19), (24), (25), (26), 

(35), (39), (40),  

Geneza/ewolucja (12), (14), (21), (39) 

Odniesienia do ekonomii behawioralnej i finan-

sów behawioralnych 

(2), (3), (5), (6), (7), (9), (12), (16), (19), 

(26), (32), (33), (36), (39) 

Opis obszarów/nurtów badawczych/przedmiotu 

badań rachunkowości behawioralnej 

(9), (12), (14), (16), (21), (26), (32), (39) 

Metody badawcze i paradygmaty (4), (12), (17) 

Opis teorii leżących u podstaw rachunkowości 

behawioralnej 

 

Teoria perspektywy i framing (13), (23), (29), (36), (39) 

Heurystyki  (10), (21), (29), (36), (38) 

Błędy poznawcze (3), (5), (6), (10), (21), (26), (29), (34), 

(36), (38) 

Inne teorie (4), (5), (8), (10), (14), (27), (31), (37), 

(38), (39) 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jak na opracowania wprowadzające obce zagadnienie przystało, najczęściej poruszane 

w nich kwestie to definicje i opis, czym jest rachunkowość behawioralna (11 artyku-

łów) oraz ukazywanie psychologicznego wymiaru elementów systemu rachunkowości 

lub procesów rachunkowości (16 opracowań). Tego typu ujmowanie zagadnień psy-

chologicznych w rachunkowości daje bardzo użyteczne pole do „zasiewania” nowych 

idei i problemów badawczych oraz daje szerszą perspektywę dla tych wszystkich badaczy, 

którzy przyzwyczaili się do tradycyjnego i konwencjonalnego patrzenia na rachunkowość.  
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Tabela 4. Zestawienie artykułów teoretycznych  

według podejmowanych zagadnień psychologicznych 
 

Podejmowane zagadnienia 
Numery artykułów  

według tabeli 1 

Rodzaj odniesienia do tematu 

Opis psychologicznych wymiarów elementów 

systemu rachunkowości lub procesów rachun-

kowości 

(1), (5), (7), (9), (10), (14), (15), (16), (18), 

(19), (21), (25), (28), (34), (38), (40) 

Opis szczegółowych pojęć psychologii i ich próba 

implementacji do rachunkowości 

(11),  (14), (15), (22)  (34) 

Przykłady wyników zagranicznych badań empi-

rycznych  

(10), (18) 

Podjęte tematy szczegółowe 

Dydaktyka (15), (35) 

Problematyka etyczna (20) 

Ujmowanie, wycena i prezentacja (1), (6), (38), (40) 

Sprawozdawczość − perspektywa użytkownika (2), (3), (33), (36), (40) 

Budżetowanie, styl przywództwa, decyzje za-

rządcze 

(7), (12), (25) 

Neurorachunkowość (17), (18) 

Koncentracja na grupie osób uczestniczących w procesach rachunkowości 

Biegli rewidenci – postawy i zachowania  (1), (10), (34) 

Księgowi – sylwetka zawodowa, osobowość, po-

stawy pracownicze 

(4), (11), (22) 

Zarządy jednostek – motywy postępowania (1)  
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tylko kilkoro autorów zdecydowało się na omówienie i głębszą analizę konkretnej 

zmiennej psychologicznej i odniesienie jej do rachunkowości (5 artykułów). Te 

zmienne to: proaktywność, motywacja, konstruowanie map myśli, osobowość zawo-

dowa oraz koncepcje stałości i zmienności cech. Poza tym podejmowane tematy były 

różnorodne, najczęściej o charakterze sygnalizującym, czysto koncepcyjnym, bez od-

niesienia do dorobku zagranicznego. Tylko w dwóch opracowaniach teoretycznych 

przedstawione zostały konkretne wyniki zagranicznych badań empirycznych.  

Jako szczególnie cenne należy uznać te artykuły, które stanowią publikację 

wyników badań empirycznych. Pierwsze takie opracowanie pojawiło się w 2012 roku, 

a dotyczyło badania osobowości księgowych, kolejne w 2014 roku – efektu ramownia 

w decyzjach zarządczych. Wykaz tematów w badaniach empirycznych zawiera tabela 5. 

Jak można zauważyć, badań empirycznych jest jeszcze niewiele i dotyczą one zaledwie 
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kilku tematów. W zależności od konkretnego zagadnienia badawczego, jako podbudowę 

teoretyczną decydującą o konstrukcji badania empirycznego wykorzystano w nich: 

teorię perspektywy D. Kahnemana i A. Tverskyʼego, teorię rozwoju moralnego 

L. Kohlberga oraz teorię osobowości zawodowej J.L. Hollanda.  

 

Tabela 5. Zagadnienia psychologiczne podejmowane w artykułach empirycznych  
 

Zakres tematyczny badania 
Numery artykułów 

według tabeli 1 

Osobowość zawodowa księgowych (8), (27), (37) 

Wpływ sformułowania problemu decyzyjnego na wynik 

decyzji (efekt obramowania) 

(13), (23) 

Wpływ płci na decyzje w rachunkowości (30) 

Decyzje moralne księgowych w środowisku podatkowym (31) 

Rozumienie terminu rachunkowość behawioralna (35) 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jak wynika z dotychczasowych rozważań, popularność i znajomość zagadnień beha-

wioralnych wśród badaczy w Polsce zdecydowanie rośnie. Zwiększa się liczba rzetel-

nych i przekrojowych artykułów teoretycznych oraz pojawiają się badania empiryczne. 

W artykułach teoretycznych próbuje się podejmować zagadnienia psychologiczne od 

strony różnorodnych tematów szczegółowych, wplatając wątki psychologiczne 

w myśli typowe dla rachunkowości. 

 Należy jednak również zwrócić uwagę na pewne tendencje negatywne. Jako zjawisko 

niekorzystne, świadczące o słabym poznaniu zagadnień psychologicznych przez bada-

czy rachunkowości, należy uznać nadmierne odnoszenie się do behawioryzmu (arty-

kuły: 5, 26, 33, 40). Behawioryzm to jeden z nurtów psychologicznych niemający zbyt 

wiele wspólnego z behawioralnymi nurtami nauk ekonomicznych. Mimo że pisała 

o tym Artienwicz (2014) i Nowak (2016b), nadal ten błąd jest popełniany. W naukach 

ekonomicznych określenie „behawioralny” stosuje się w rozumieniu „rozpatrywany 

w kontekście zachowania”, natomiast w psychologii i filozofii jako „przyjmujący za-

łożenia behawioryzmu” (Nowak, 2016b, s. 154). Nie wolno zatem stawiać znaku rów-

ności między tym co behawioralne a tym co behawiorystyczne oraz poszukiwać źródeł 

rozważań rachunkowości behawioralnej w behawioryzmie, który nie jest wykorzysty-

wany w rachunkowości behawioralnej.  

Druga tendencja, jaką można spostrzec, to nadużywanie słowa „psychologiczny”. 

Nie wszystko – co nietypowe czy nowe w rachunkowości – jest psychologiczne czy 

behawioralne. W niektórych artykułach autorzy zbyt często stosowali odniesienia do 

psychologii. Takie zagadnienia jak ład korporacyjny, rachunkowość społeczna czy śro-

dowiskowa, etyka w biznesie, rachunkowość kreatywna, nurt gender w rachunkowości 

mogą nieść aspekty behawioralne, ale stanowią osobne nurty badań, które stykają się 
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z rachunkowością behawioralną wówczas, gdy dotyczą cech typowo psychologicznych 

(bądź socjologicznych) oddziałujących na zachowania w procesach rachunkowości. 

Przykładowo, strategie wykorzystywane w tzw. rachunkowości agresywnej i zarządzaniu 

wynikiem finansowym (earnings management) same w sobie nie są „behawioralne”. 

O ujęciu behawioralnym można mówić odnosząc je do przyczyn indywidualnych – 

takich jak apetyt na władzę, chęć dominowania, rys psychopatyczny lub socjopatyczny, 

motywacja i relacje między różnymi szczeblami organizacji. Podobnie będzie w przy-

padku kwestii etycznych. Etyka działań i ich efektów odwołuje się do filozofii, a pod-

stawowym wyznacznikiem etyki w rachunkowości jest kategoria accountability  

(odpowiedzialności) (Michalczyk, 2011, s. 112). Badania etyczne mogą mieć wymiar 

psychologiczny, o ile wskazują na zmienne psychologiczne w podejmowaniu decyzji 

o wymiarze etycznym.  

 Trzecia tendencja to dublowanie treści. Większość analizowanych opracowań jest 

nastawiona na popularyzację terminu „rachunkowość behawioralna” albo obszaru jej 

zainteresowań. Szczególnie jest to widoczne w powoływaniu się autorów na ekonomię 

behawioralną i finanse behawioralne oraz w przedstawianiu przedmiotu badań rachun-

kowości behawioralnej. Z jednej strony jest to zjawisko naturalne, wynikające z tego, 

że rachunkowość behawioralna jest w Polsce nurtem nowym. Każdy badacz na swój 

sposób w swoim środowisku próbuje usankcjonować zajmowanie się zagadnieniami 

psychologicznymi. Z drugiej jednak może świadczyć o słabym poznaniu samej rachun-

kowości behawioralnej (która rozwijała się niezależnie od finansów behawioralnych, 

a której obszar badań jest w literaturze zagranicznej klasyfikowany według wielu róż-

norodnych kryteriów, zob. np. Hofstedt, Kinard, 1970; Caplan, 1989; Arnold, Sutton, 

1997; Kutluk, Ersoy, 2010) albo o niechęci do bezpośredniego sięgania do opubliko-

wanych wyników badań empirycznych. Publikacje zawierające wyniki badań o cha-

rakterze empirycznym w literaturze zagranicznej, choć można je już liczyć w tysiącach, 

bardzo często do prawidłowego zinterpretowania wyników wymagają rozumienia spe-

cyficznego języka i warsztatu badań psychologicznych. 

  

 

Wnioski końcowe 
 

Zagadnienia psychologiczne w rachunkowości to tematyka, która powoli „dojrzewa” 

w polskiej rachunkowości. Mimo że badanie zachowania osób uczestniczących w pro-

cesach rachunkowości nie jest możliwe w badaniach głównego nurtu, rachunkowość 

behawioralna ma już naukową akceptację swojego istnienia również w Polsce. Coraz 

więcej autorów podejmuje problematykę behawioralną i interesuje się szerszymi 

aspektami rachunkowości, a nie tylko zagadnieniami skupiającymi się wokół myślenia 

i działania „algorytmicznego”, schematycznego i zamykającego się w obrębie kalkulacji 

i prezentacji, bez szerszej refleksji „ludzkiej”. 

 Dotychczas opublikowane artykuły mają głównie charakter wprowadzający, a ich 

treści są często powielane przez kolejnych autorów. Za szczególnie wartościowe dla 
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popularyzacji wątków psychologicznych rachunkowości należy uznać dogłębne i prze-

krojowe artykuły teoretyczne. Stanowią one bazę i ramy dla dalszych rozważań psy-

chologicznych w polskiej rachunkowości. Z kolei artykuły, które zawierają wszech-

stronną analizę konkretnej zmiennej psychologicznej oraz artykuły empiryczne to 

oznaka dojrzewania i coraz bardziej samodzielnego kształtowania się nurtu behawio-

ralnego polskiej rachunkowości. By prowadzić rozważania na styku dwóch nauk, 

trzeba umieć znajdować konotacje psychologiczne oraz rozumieć teorie leżące u pod-

staw rachunkowości behawioralnej. Dlatego niezwykle cenna jest współpraca między 

naukowcami dwóch omawianych dyscyplin, jak to miało miejsce w wielu analizowa-

nych artykułach. Takie analizy wymagają dokształcenia się badaczy w obszarze psy-

chologii albo budowaniu elastycznych i interdyscyplinarnych zespołów badawczych.  

 Na podstawie dokonanych analiz można przyjąć, że pisanie kolejnych artykułów 

pokazujących związki psychologii z ekonomią i rachunkowością – to już wyważanie 

otwartych drzwi. W kolejnych rozważaniach można by pójść dalej, czerpiąc ze wspól-

nego dorobku wszystkich polskich autorów oraz analizując bardzo bogaty dorobek za-

graniczny rachunkowości behawioralnej.  
 

 

 

Literatura 

 

Artienwicz N. (2016), Behavioral stream in Polish accounting: its relation to behavioral finance and the 

perspectives for neuroaccounting development in Poland, [w:] B. Christiansen, E. Lechman (eds.), 

Neuroeconomics and the decision-making process,  Business Science Reference, Hershey, PA. 

Artienwicz N. (2015), Neurorachunkowość jako potencjalny, ale trudny kierunek rozwoju rachunkowości, 

„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 82 (138), s. 9–17. 

Artienwicz N. (2014), Analiza zakresu proaktywności dla poszczególnych stopni kariery zawodowej księ-

gowego, „Zarządzanie i Finanse”, 2, s. 161–171. 

Artienwicz N. (2013), Rachunkowość behawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i spo-

łecznych nauk o zachowaniu, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 71 (127), s. 7–23. 

Artienwicz (2011a), Możliwości badania zachowania księgowych w świetle paradygmatów rachunkowo-

ści, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, 9 (1/2), s. 355–362. 

Artienwicz N. (2011b), Sztuka pomiaru i komunikowania z perspektywy umiejętności księgowego, [w:] Ra-

chunkowość. Sztuka pomiaru i komunikowania, pod redakcją pracowników Katedry Rachunkowości, 

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 23–36. 

Bąk M. (2011a), Majątek niewidzialny przedsiębiorstwa w świetle problemów rachunkowych i behawio-

ralnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 193, s. 91–107. 

Bąk M. (2011b), Problemy behawioralne w rachunkowości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwer-

sytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, 32, s. 47–60.  

Caplan E.H. (1989), Behavioral Accounting – a personal view, „Behavioral Research in Accounting”, 2, 

s. 109–122. 

Cewińska J., Grzesiak L., Kabalski P. Kusideł E. (2017), Holland's Personality Types versus Preferences 

in Accounting, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 93 (149), s. 23–59. 

Cewińska J., Grzesiak L., Kabalski P., Kusidel E. (2016), Profil osobowości studentów rachunkowości 

a wymogi współczesnego systemu rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 90 (146), 

s. 87–104. 

Cieciura M. (2016), Rachunkowość jako generator użytecznej informacji ekonomicznej w obliczu dylematu 

„człowiek racjonalny versus człowiek emocjonalnyˮ, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uni-

wersytetu Ekonomicznego w Katowicachˮ, 300, s. 68–77. 



Problematyka psychologiczna w polskich artykułach naukowych z obszaru rachunkowości                   27 
 

 
Cieciura M. (2015a), Behawioralne aspekty rachunkowości we współczesnej gospodarce – zarys pro-

blemu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 388, s. 32–40. 

Cieciura M. (2015b), Etyka w świetle rozwijającego się behawioryzmu w rachunkowości, „Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 396, s. 19–27. 

Czupryńska A.M. (2017), Istota i znaczenie rachunkowości behawioralnej a jej postrzeganie i realizacja 

w jednostkach gospodarczych, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej 

(praca magisterska, niepubl.). 

Dobija D., Kucharczyk M. (red.) (2009), Rachunkowość zarządcza: teoria, praktyka, aspekty behawio-

ralne, WAiP, Warszawa.  

Gmińska R. (2016a), Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji a rachunkowość zarządcza, „Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 440, s. 205–214. 

Gmińska R. (2016b), Teorie psychologii poznawczej a rachunkowość – wybrane problemy, [w:] D. Ada-

mek-Hyska, K. Tkocz-Wolny (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości 

i rewizji finansowej, t. 2: Aspekty zarządcze w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-

micznego w Katowicach, Katowice, s. 45–52. 

Gmińska R. (2014), Aspekty behawioralne w rachunkowości zarządczej, „Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu”, 344, s. 185–193. 

Gmińska R., Magier-Łakomy E. (2014), Efekt obramowania w decyzjach ekonomicznych wspomaganych 

informacjami z rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 77 (133), s. 79–89. 

Garbarczyk J., Czechowski F. (2016), Psychologiczny aspekt rachunkowości, jako możliwość oddziaływa-

nia na odbiorcę informacji, [w:] E. Śnieżek, F. Czechowski, S. Dorob (red.), Ewolucja rachunkowości 

w teorii i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 105–113. 

Grzesiak L., Kabalski P. (2016), Wpływ płci na preferencje w zakresie polityki rachunkowości, „Przedsię-

biorczość i Zarządzanie”, 17 (2, cz. 3), s. 249–260. 

Hasik W. (2008), Jakość informacji sprawozdawczej w kontekście rachunkowości behawioralnej a prak-

tyka gospodarcza, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, 1199, s. 20–27.  

Hofstedt T.R., Kinard J.C. (1970), A strategy for behavioral accounting research, „The Accounting 

Review”, January, s. 38–54. 

Jaworska E. (2015), Poznawcze aspekty formułowania sądów i podejmowania decyzji w rachunkowości 

behawioralnej – wybrane zagadnienia, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-

wiu”, 389, s. 130–138. 

Jaworska E. (2014), Perspektywa behawioralna w rachunkowości w świetle wybranych teorii psychologii 

motywacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpie-

czenia, 70, s. 49–58.  

Kabalski P. (2015), Księgowy jako zawód konwencjonalny – dekonstrukcja stereotypu, „Zarządzanie Za-

sobami Ludzkimi”, 1, s. 149–164. 

Kabalski P. (2012), Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 

Finansowej w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-

kiego, Łódź.  

Kabalski P., Przygodzka W. (2017), Osobowość zawodowa, środowisko zawodowe i zadowolenie z pracy 

na przykładzie centrum usług księgowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 95 (151), s. 31–40.  

Kamela-Sowińska A. (2006), Psychologiczne i ekonomiczne źródła oszustw księgowych, „Zeszyty Teore-

tyczne Rachunkowości”, 32, s. 106–117. 

Kasperowicz A. (2014), Wykorzystanie mapy myśli jako narzędzia wspomagającego pamięć w nauczaniu 

rachunkowości, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis”, 75, s. 75–84. 

Kiziukiewicz T., Jaworska E. (2017), Obszary oddziaływań behawioralnych na rachunkowość finansową 

i zarządczą, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, 4 (88), s. 105–118. 

Kołodziej S., Maruszewska E. (2016), Skłonność do unikania i uchylania się od opodatkowania w świetle 

teorii moralnego rozwoju Kohlberga – zagadnienia etyczne w praktyce rachunkowości, „Zeszyty Teo-

retyczne Rachunkowości”, 86 (142), s. 35–51. 

Korzeniowska D. (2017), Pionierzy i wybrane teorie istotne dla rozwoju rachunkowości behawioralnej, 

„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 92 (148), s. 71–83. 



28                                                                                                                                     Nelli Artienwicz 
 

 
Korzeniowska D. (2016), Rozwój problematyki rachunkowości behawioralnej, „Przedsiębiorczość i Za-

rządzanie”, 17 (9, cz. 1), s. 143–156. 

Korzeniowska D. (2011), Wpływ czynników psychologicznych na podejmowanie decyzji dotyczących płyn-

ności finansowej przedsiębiorstwa w okresie niestabilności gospodarczej, „Acta Universitatis Lodzien-

sis”. Folia Oeconomica, 247, s. 289–306. 

Kutluk F.A., Ersoy A. (2010), Literature Review of Behavioral Research in Accounting between 1999–2008, 

„Journal of Yasar University”, 19 (5), s. 3171–3198. 

Kwiecień M. (2008), Funkcja informacyjna rachunkowości a rachunkowość behawioralna, [w:] G. Dy-

klewicz, G. Kamecka-Roszkowska (red.), Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współ-

czesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego, Białystok. 

Lis T. (2016), Aspekty behawioralne w rachunkowości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, „Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiuˮ, 440, s. 382–391. 

Łada-Cieślak M. (2000), Charakterystyka behawioralnego kierunku badań rachunkowości zarządczej 

w zakresie budżetowania operacyjnego, [w:] R. Pajda (red.), Wybrane uwarunkowania działalności 

ekonomicznej, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krako-

wie, Kraków. 

Magier-Łakomy E., Gmińska R. (2015), Modyfikowanie efektu obramowania w decyzjach finansowych 

doświadczeniem zawodowym i poziomem samooceny, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej 

w Gdańskuˮ, 38, s. 259–271. 

Marcinkowska M. (2009), Behawioralne aspekty controllingu, „Przegląd Organizacji”, 10, s. 20–24.  

Masztalerz M. (2010), Użyteczność sprawozdań finansowych w świetle finansów klasycznych i behawio-

ralnych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 57 (113), s. 41–56. 

Mazurowska M. (2014a), The role of behavioural research in management accounting, „Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 345, s. 66–73. 

Mazurowska M. (2014b), Paradygmat homo oeconomicus a rachunkowość behawioralna, „Studia Oeco-

nomica Posnaniensia”, 2 (4), s. 88–101.  

Meyer, M., Rigsby, J. T. (2001), A Descriptive Analysis of The Content and Contributors of Behavioral 

Research in Accounting 1989–1998, „Behavioral Research in Accounting”, 13, s. 253–278. 

Miązek A. (2014), Neurorachunkowość jako nowoczesne podejście w rachunkowości, „Studia Oecono-

mica Posnaniensia”, 2 (5), s. 75–83. 

Michalczyk L. (2011), Etos polskiego księgowego – artykuł dyskusyjny, „Zeszyty Teoretyczne Rachunko-

wości, 61 (117), s. 107–127. 

Nowak M. (2016a), Praca biegłego rewidenta w ujęciu psychologicznym. Koncepcje cech, style atrybucji, 

strategie obronne oraz błędy i efekty poznawcze, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu”, 424, s. 182–190. 

Nowak M. (2016b), Semantyka terminu „rachunkowość behawioralna”. Problemy znaczeniowe, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 300, s. 150–160. 

Nowak M. (2016c), Behavioral Accounting Research-Accounting Researchin the Behavioral Paradigm? 

True or False?, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, 66, s. 119–127.  

Nowak M. (2015a), Pomiędzy rachunkowością a psami Pawłowa, czyli krytyka pojęcia „rachunkowość 

behawioralna”, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 389, s. 287–296. 

Nowak M. (2015b), Rachunkowość zarządcza, rachunkowość behawioralna – dwie strony tego samego 

medalu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 374, s. 154–161.  

Nowak M. (2011), Możliwości zastosowania rachunkowości w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi 

w świetle badań z zakresu psychologii międzykulturowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-

skiegoˮ. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 41, s. 445–457.  

Smelser N.J., Baltes P.B. (eds.) (2001), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 

Elsevier, Oxford.  

Strojek-Filus M. (2016), Zarządzanie wynikiem finansowym i sferą regulacyjną sprawozdań finansowych 

z perspektywy finansów behawioralnych, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Kato-

wicach”, 5 (274), s. 26–35. 



Problematyka psychologiczna w polskich artykułach naukowych z obszaru rachunkowości                   29 
 

 
Stronczek A. (2011), Rachunkowość zarządcza w kontekście zachowań członków organizacji, „Prace Na-

ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 181, s. 557–565. 

Sulik-Górecka A., Strojek-Filus M. (2015), Problemy behawioralne rachunkowości, „Studia Ekono-

miczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicachˮ, 252, s. 107–117.  

Szewieczek A., Strojek-Filus M., Sulik-Górecka A. (2017), Preliminary research on the glass ceiling phe-

nomenon in accounting and financial audit practice in Poland, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 

61 (117), s. 107–127.  

Tobór-Osadnik K., Wyganowska M., Kabalski P. (2012), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 

Finansowej a homo sovieticus i postawy pracownicze polskich księgowych, „Zeszyty Teoretyczne Ra-

chunkowości”, 65 (121), s. 71–98. 

Wąsowska A. (2013), Heurystyki i błędy poznawcze jako źródło niepowodzeń audytu zewnętrznego, „Pro-

blemy Zarządzaniaˮ, 11 (3), s. 189–202. 

Zygmański T. (2017), Wymagania informacyjne interesariuszy w zakresie kapitału intelektualnego a ra-

chunkowość behawioralna, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 471, 

s. 458–466. 

Żuraw P. (2016), Psychologiczne aspekty zachowań patologicznych we współczesnym zarządzaniu na 

przykładzie wybranych manipulacji finansowo-księgowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 17 

(4, cz. 1), s. 201–215. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30                                                                                                                                     Nelli Artienwicz 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


