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Recenzja serii monografii „70-lecie  

Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego” 

Review of the series of monographs  

“70th anniversary of the Department  

of Accounting of the University of Lodz” 

STANISŁAW HOŃKO  

1. Wprowadzenie

W 2018 roku Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego świętowała 70-lecie 

istnienia. Siedem dekad aktywności Katedry znalazło symboliczne odzwierciedlenie 

w siedmiu monografiach. Ich tematyka odpowiada aktualnym obszarom badawczym 

pracowników Katedry. Warto podkreślić, że do współpracy zostali zaproszeni wybit-

ni naukowcy zagraniczni (profesorowie: David Alexander z Wielkiej Brytanii i Ste-

phen A. Zeff z USA) oraz autorzy z polskich ośrodków nauki rachunkowości 

(Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa). Świadczy to o rozległych kontak-

tach naukowych Katedry i o otwartości na współpracę z innymi uczelniami.  

2. Charakterystyka monografii wchodzących w skład serii

Recenzowane monografie zostały wydane w 2018 roku przez Wydawnictwo Nieo-

czywiste w Warszawie. Seria obejmuje pozycje wyszczególnione w tabeli 1. 
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Tabela 1. Podstawowe informacje o monografiach tworzących serię  

„70 – lecie Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego” 

 

Lp. Autorzy Tytuł Recenzent 

1.  Alexander D., Zeff S.A., 

Ignatowski R.  

Global Financial Reporting. The 

Past, Present and Likely Future 

A. Kamela- 

-Sowińska. 

2.  Dobroszek J., Biernacki M., 

Macuda M.  

Rachunkowość zarządcza w sektorze 

usług, 

W. Skoczylas  

3.  Kalinowski J., Gos W., 

Nita B.  

System rachunkowości w zarządza-

niu finansami uczelni publicznych, 

T. Martyniuk 

4.  Michalak J., Bek-Gaik B., 

Karwowski M.  

Model biznesu jako wyzwanie dla ra-

chunkowości, 

A. Karmańska 

5.  Szychta A., Jędrzejewski S., 

Turzyński M.  

Rachunkowość w Polsce w okresie 

międzywojennym 1918–1939 

S. Sojak 

6.  Śnieżek E., Krasodomska J., 

Szadziewska A.  

Informacje niefinansowe w sprawoz-

dawczości biznesowej przedsiębiorstw, 

G.K. Świderska  

7.  Walińska E., Wencel A., 

Górowski I.  

Podatek dochodowy w systemie ra-

chunkowości – kluczowa determi-

nanta rozwoju podsystemu rachun-

kowości podatkowej. 

J. Gierusz  

 

Poniżej w kolejności zamieszczono syntetyczny opis każdej monografii. 

 

Ad 1. Celem monografii jest przedstawienie rozwoju sprawozdawczości finansowej 

z różnych perspektyw oraz zaprezentowanie działań zmierzających do zbudowania 

fundamentów globalnej sprawozdawczości finansowej. Wzięto pod uwagę perspek-

tywy: naukowo – legalistyczną (teorię, koncepcje i prawodawstwo), czasu (przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość) oraz perspektywę geograficzną (podejście globalne i ame-

rykańskie, europejskie i lokalne – polskie). Pierwszy rozdział, napisany przez D. 

Alexandra, został poświęcony teoretycznym i konceptualnym aspektom sprawozdaw-

czości finansowej. Druga część, autorstwa S.A. Zeffa, odnosi się do perspektywy in-

stytucjonalnej globalnej sprawozdawczości finansowej oraz raportowania niefinanso-

wego. Trzecia część monografii, napisana przez R. Ignatowskiego, zawiera rozbudo-

waną analizę skutków wdrożenia MSSF w polskim prawodawstwie i w praktyce pol-

skich przedsiębiorstw.  

Ad 2. Monografia ukazuje możliwość aplikacji rachunkowości zarządczej w sekto-

rze usług, który jest podstawowym sektorem wielu gospodarek. Po przedstawieniu 

ewolucji rachunkowości zarządczej zaprezentowano wykorzystanie jej wybranych na-

rzędzi w działalności marketingowej i turystycznej oraz w podmiotach leczniczych. 

Poza przedstawieniem dorobku literatury, książka zawiera również przykłady raportów 

i analiz, które wzbogacają prezentowaną treść. Autorzy podkreślają możliwość dosto-

sowywania instrumentarium rachunkowości zarządczej do potrzeb przedsiębiorców 

działających w branży turystycznej. Warto dodać, że monografia nie wyczerpuje  
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tematu wykorzystania rachunkowości zarządczej w sektorze usług. Tematyka ta z pew-

nością jest interesującym obszarem dociekań naukowych, a wyniki badań są oczeki-

wane przez przedsiębiorców działających w warunkach ostrej konkurencji.  

Ad 3. Na polskim rynku istnieje niewiele opracowań poświęconych zarządzaniu 

uczelniami publicznymi, a jeszcze mniej odnosi się do wykorzystania narzędzi rachun-

kowości w zarządzaniu tymi podmiotami. Recenzowane opracowanie wypełnia tę lukę. 

Autorzy na podstawie literatury i własnych doświadczeń wskazują możliwe kierunki 

wykorzystania rachunkowości do poprawy funkcjonowania uczelni publicznych 

w Polsce. Rozprawa składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy dotyczy źródeł finanso-

wania uczelni państwowych i zasad sporządzania planu rzeczowo-finansowego. 

W drugim rozdziale opisano zmiany zachodzące w rachunkowości uczelni w wybra-

nych krajach europejskich, a także elementy Kompleksowego systemu informacji 

wdrażanego od 2014 roku w Uniwersytecie Łódzkim. Trzeci rozdział dotyczy pomiaru 

dokonań uczelni i zawiera propozycję narzędzi służących do tego pomiaru.  

Ad 4. Celem monografii jest określenie wpływu modelu biznesu na system rachun-

kowości. Osiągnięcie tego celu wymagało przeprowadzenia analizy literatury, rapor-

tów organizacji międzynarodowych, standardów i innych regulacji. Na tej podstawie 

autorzy określili wyzwania wiążące się z modelem biznesu w obszarze: rachunkowości 

zarządczej (rozdz. 2), rachunkowości finansowej (rozdz. 3), komentarzy zarządu 

(rozdz. 4), rewizji finansowej (rozdz. 5) oraz raportowania zintegrowanego (rozdz. 6). 

W monografii zostały również opisane wyniki badań empirycznych przeprowadzonych 

na podstawie raportów spółek notowanych na LSE i GPW. Ponadto treść dwóch roz-

działów wzbogacają interesujące studia przypadków.  

Ad 5. Historia polskiej rachunkowości jest bogata, ale dość słabo znana nawet 

wśród reprezentantów tej dziedziny nauki. Szczególnie interesującym okresem roz-

woju polskiej rachunkowości były lata międzywojenne XX wieku. Ukształtowane 

wówczas podstawy prawne oraz dorobek teoretyków miały istotny wpływ na rozwój 

polskiej rachunkowości. Wydanie monografii poświęconej rozwojowi polskiej rachun-

kowości jest szczególnie uzasadnione. Po pierwsze, opracowanie dotyczące historii 

polskiej rachunkowości stanowi wkład środowiska naukowego w obchody stulecia od-

zyskania przez Polskę niepodległości. Po drugie, dotychczas brakowało komplekso-

wego opracowania naukowego obejmującego terminologię i prawodawstwo w zakresie 

rachunkowości finansowej i rachunku kosztów. Pomimo dużych trudności z dostępem 

do materiałów źródłowych autorom udało się przygotować obszerną i bogatą w treść 

monografię.  

Ad 6. Autorki podzieliły zagadnienia dotyczące raportowania informacji niefinanso-

wych na następujące części: 1) ewolucja raportowania finansowego i niefinansowego 

ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zrównoważonego rozwoju, 2) przegląd lite-

ratury i przepisów dotyczących informacji niefinansowych oraz 3) raportowanie zintegro-

wane. Niezaprzeczalnym atutem opracowania jest przedstawienie wad i zalet sprawoz-

dawczości biznesowej, prezentacja dobrych praktyk oraz zagrożeń (np. greenwashing). 

Szczególnie istotne jest również podjęcie próby ujednolicenia terminologii dotyczącej 

raportowania biznesowego. 
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Ad 7. Głównym celem monografii jest identyfikacja i uzasadnienie wyodrębnienia 

podsystemu rachunkowości podatkowej oraz identyfikacja zasad ujmowania podatku 

dochodowego w polityce rachunkowości, w księgach rachunkowych oraz w sprawozda-

niach finansowych przedsiębiorstw. Tak sformułowany cel znajduje odzwierciedlenie 

w strukturze opracowania, podzielonego na trzy rozdziały dotyczące: 1) relacji między 

prawem bilansowym i podatkowym, 2) wpływu podatku dochodowego na kluczowe 

elementy systemu rachunkowości przedsiębiorstwa, 3) funkcjonowania rachunkowo-

ści podatkowej, w tym z zastosowaniem case study. Autorzy wskazują na trzy modele 

funkcjonowania rachunkowości podatkowej. Pierwszy występujący w jednostkach mi-

kro sprowadza się do podporządkowania rachunkowości przepisom podatkowym. 

W drugim modelu rachunkowość podatkowa nie jest wyodrębnionym podsystemem, 

a księgi rachunkowe są prowadzone w celach informacyjnych oraz umożliwiają usta-

lenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Trzeci 

model, w którym wydziela się autonomiczny podsystem rachunkowości podatkowej, 

umożliwia integrację rachunkowości finansowej i zarządczej, eliminując negatywny 

wpływ niestabilnych przepisów podatkowych na jakość informacji generowanych 

przez rachunkowość.  

 

 

3. Ocena serii monografii 
 

Recenzowana seria stanowi zbiór wybitnych dzieł, o niepowtarzalnym charakterze 

i wysokim poziomie merytorycznym. Wszystkie monografie dotyczą aktualnych 

i istotnych tematów badawczych. Są również inspiracją do podejmowania dalszych ba-

dań w danym nurcie. Wspólną cechą opracowań jest bogata i właściwie prezentowana 

literatura, z dużym udziałem opracowań zagranicznych. Poza istotnym wkładem do 

teorii rachunkowości, większość opracowań zawiera również wyniki badań empirycz-

nych lub przykłady sytuacyjne.  

Warto podkreślić, że seria stanowi spójną całość, zarówno w sensie merytorycz-

nym, jak też wizualnym. W każdej monografii znajduje się informacja, że książka jest 

elementem serii „70-lecie Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego”. Mimo 

objętości serii (ponad 1300 stron) i licznego zespołu autorów, treści w ramach serii nie 

powtarzają się, ale raczej uzupełniają. W przypisach znajdują się wzajemne odwołania 

do innych pozycji w serii. Mimo braku redaktora naukowego serii, na podkreślenie 

zasługuje bardzo dobra koordynacja całości. Warto zauważyć, że jedynie w monografii 

anglojęzycznej wyodrębniono autorów rozdziałów. W rezultacie monografie te stano-

wią logicznie powiązaną ze sobą całość, a nie zbiór autonomicznych rozdziałów. 

Dodatkowym walorem serii monografii jest udział profesorów D. Alexandra 

i S. Zeffa, będących niekwestionowanymi autorytetami, z dorobkiem znanym na całym 

świecie. Godne naśladowania jest również zaproszenie do współpracy autorów spoza 

Uniwersytetu Łódzkiego, co sprzyja integracji polskiego środowiska naukowego w za-

kresie rachunkowości.  
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Należy również zwrócić uwagę na kwestie techniczne. W monografiach zastoso-

wano spójną dla serii i atrakcyjną szatę graficzną. Wysoko należy ocenić również 

stronę edytorską i językową, co nie jest niestety obecnie kwestią oczywistą.  

Recenzowana seria, składająca się z siedmiu monografii o wysokim poziomie nau-

kowym, wnosi istotny wkład do dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekono-

mia i finanse. Stanowi ponadto dowód na to, że nauka rachunkowości wspomaga obie 

dyscypliny, a próba arbitralnego jej przypisania tylko do jednej z nich świadczy o nie-

zrozumieniu istoty rachunkowości.  

Doceniając ogromny nakład pracy wszystkich osób, które przyczyniły się do publi-

kacji, pozostaje mieć nadzieję, że ten pionierski projekt Katedry Rachunkowości Uni-

wersytetu Łódzkiego znajdzie naśladowców, przyczyniając się do współpracy i zwięk-

szenia dorobku  polskiego środowiska naukowego rachunkowości. 
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