
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”  Stowarzyszenie Księgowych 

tom 95 (151), 2017, s. 189193       w Polsce 

ISSN 1641-4381 print / ISSN 2391-677X online  

Copyright  © 2017 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

Prawa wydawnicze zastrzeżone 

http://www.ztr.skwp.pl 

DOI: 10.5604/01.3001.0010.6574 

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI 

/ REPORT OF THE CONFERENCE  

Jubileusz 70-lecia Katedry  

Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego 

EWA WALIŃSKA , MARCIN MICHALAK  

Streszczenie 

W 2018 roku Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego będzie obchodzić 

70-lecie swojego istnienia pt. Ludzie i ich dokonania. Z tej okazji w dniu 12.10.2017 roku w Pałacu 

A. Biedermanna w Łodzi odbyła się inauguracja obchodów jubileuszowych, która stała się okazją do

przypomnienia początków i kolejnych etapów jej rozwoju. Niniejsze opracowanie zawiera krótki rys

historyczny dotyczący najważniejszych sfer działalności naukowej, dydaktycznej i współpracy z prakty-

ką, na przestrzeni całego okresu jej funkcjonowania. Przypomniano kluczowe postacie, które przyczyniły 

się do powstania, rozwoju i sukcesów Katedry. Ponadto przedstawiona w nim została relacja z przebiegu

tego wydarzenia, w której przywołano główne wątki z wystąpień zaproszonych gości. W inauguracji

obchodów jubileuszowych Katedry wzięło udział ponad 50 osób.

Słowa kluczowe: Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, historia, jubileusz, 

dokonania. 

Abstract 

The 70th anniversary of the Accounting Department at the University of Lodz 

Department of Accounting at Faculty of Management, University of Lodz will celebrate 70th anniversary 

in 2018 entitled People and their achievements. The official inauguration of the Jubilee took place at 

Biedermann’s Palace in Lodz on 12th October 2017. This event was an opportunity to bring up memories 

and to remind the roots of the Department of Accounting and subsequent stages in its development. This 

report summarizes a brief historical overview of its most important activities and achievements in the 

field of science, education and cooperation with business. Key people, who contributed to the foundation, 

development and successes of the Department, have been recalled. This elaboration presents also the 

report from the event mentioned above, that refers to the main thesis of speeches of invited guests. Over 

50 people took part in the inauguration of the Department of Accounting’s Jubilee. 

Keywords: Accounting Department, University of Lodz, Management Faculty, history, 70th anniversary, 

jubilee, achievements. 
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Wprowadzenie 
 

W dniu 12.10.2017 roku w Pałacu Alfreda Biedermanna w Łodzi odbyła się inauguracja 

obchodów 70-lecia działalności naukowo-dydaktycznej Katedry Rachunkowości Wy-

działu Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (KR UŁ). Wydarzenie to stało się okazją 

do przypomnienia początków i kolejnych etapów jej rozwoju. Jakość i obfitość do-

robku KR UŁ w ciągu tych siedmiu dekad działalności zapewniły jej miano Łódzkiej 

Szkoły Rachunkowości. W sensie instytucjonalnym KR UŁ jest synonimem kontynu-

acji, trwałości i ciągłości tradycji nauki, kształcenia i praktyki rachunkowości w Łodzi, 

którą kształtowali jej pracownicy, w tym wybitne jednostki, cieszące się uznaniem na 

gruncie polskiej i międzynarodowej rachunkowości. Zwrócił na to uwagę obecny na 

uroczystości dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (EK.-Soc. UŁ), 

prof. UŁ dr hab. Rafał Matera.  

 

 

1. Rys historyczny 
 

Początki Katedry sięgają roku akademickiego 1947/1948, kiedy uruchomione zostało 

Studium Rachunkowości, w ramach Oddziału Łódzkiego Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie. Objął je wówczas mgr Edward Wojciechowski, pierwszy kierownik Ka-

tedry Rachunkowości. Późniejsze etapy rozwoju KR UŁ wyznaczyły okresy kadencji 

kolejnych jej kierowników: prof. Alicji Jarugowej (1973–1998), prof. Ireny Sobańskiej 

(1998–2012) oraz prof. Ewy Walińskiej (od 2012 do dziś). Na początku lat 50. XX wieku 

w ówczesnym Zakładzie Rachunkowości było zatrudnionych siedmiu pracowników 

naukowych. W ciągu kolejnych 20 lat stan osobowy Katedry się podwoił. Na początku 

lat 70. XX wieku wynosił czternastu pracowników naukowych; w 1998 roku KR UŁ 

liczyła ich już dwudziestu czterech, w tym dwóch samodzielnych, trzynastu ze stop-

niem doktora nauk ekonomicznych i dziewięciu magistrów. Po 1998 roku nastąpił dy-

namiczny rozwój Katedry, wzrosła liczba pracowników naukowych – obecnie w KR UŁ 

zatrudnionych jest trzydziestu pracowników naukowych, w tym dwóch profesorów 

zwyczajnych, siedmiu profesorów nadzwyczajnych, czternastu doktorów oraz siedmiu 

magistrów.  

Rozwój naukowy pracowników stanowił wypadkową realizacji licznych tematów 

badawczych. Podczas prezentacji prof. dr hab. Ewy Walińskiej wskazane zostały główne 

nurty badawcze realizowane w Katedrze w okresie kadencji kolejnych kierowników, 

jak również kluczowe projekty i inne formy współpracy zagranicznej. Już w latach 70. 

XX wieku w Katedrze staże naukowe odbywali studenci i doktoranci z: USA, Wielkiej 

Brytanii, Chin, Japonii i szeregu krajów rozwijających się. Wypromowano kilkunastu 

magistrów i kilku doktorów pochodzących z zagranicy. Od końca lat 90. Katedra prowa-

dziła współpracę m.in. z: Uniwersytetem Technologicznym w Kownie (Litwa), Uniwersy-

tetem w Parmie, Katedrą Rachunkowości Uniwersytetu w Tartu, Katedrą Rachunkowości 
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Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze, a w ostatnich latach także z uczelniami 

w Niemczech, Szwecji, Finlandii i Tajlandii.  

70 lat funkcjonowania Katedry to także systematyczny rozwój metod i programów 

kształcenia w zakresie rachunkowości, zarówno finansowej, jak i zarządczej. Dydaktyka 

w zakresie rachunkowości uwzględniała na bieżąco zmiany w technologiach generowa-

nia i przetwarzania informacji, jak również najnowsze metody i techniki w zarządzaniu 

i rachunkowości. Już na początku lat 70. do nauczania rachunkowości wprowadzono 

gry kierownicze, które wspierały liczne badania symulacyjne, np. w zakresie racjona-

lizacji procesu podejmowania decyzji, rachunkowości behawioralnej, oceny przydat-

ności decyzyjnej różnych systemów rachunku kosztów. 

Przemiany gospodarczo-polityczne lat 90. XX w. przyniosły bardzo dynamiczny 

rozwój współpracy z praktyką gospodarczą w obszarze szkoleń dla biznesu, projektowa-

nia i wdrażania rozwiązań rachunkowości finansowej lub rachunkowości zarządczej, 

ale także w zakresie legislacji.  

 

 

2. Relacja z wydarzenia 
 

W inauguracji obchodów jubileuszowych KR WZ wzięło udział ponad 50 zaproszo-

nych osób, w tym przedstawiciele najwyższych władz Uniwersytetu Łódzkiego, dzie-

kani Wydziału Zarządzania i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, w ramach 

którego Katedra funkcjonowała do czasu wyodrębnienia się z niego obecnego WZ UŁ 

w 1994 roku. Nie zabrakło także kierowników instytutów i katedr obu Wydziałów, 

współpracujących na co dzień z KR UŁ w obszarze badań i dydaktyki. Prorektor ds. 

Nauki UŁ, prof. Elżbieta Żądzińska wskazała, że historia KR UŁ to pasmo sukcesów, 

o czym świadczy zarówno rozwój stanu osobowego Katedry, jak też dokonania nau-

kowe czy awanse naukowe jej pracowników. Dziekan WZ UŁ prof. nadzw. dr hab. 

Tomasz Czapla podkreślił znaczenie Katedry dla rozwoju Wydziału jako jego naj-

większej jednostki organizacyjnej, niezwykle aktywnej w działalności naukowej, 

aplikacyjnej i wdrożeniowej, jak również w dziedzinie kształcenia, w tym objętego 

akredytacją ACCA. W podobnym tonie wypowiedzieli się również: prof. Bogdan 

Gregor – kierownik Katedry Marketingu WZ UŁ, a także wieloletni dziekan WZ UŁ 

oraz były prorektor ds. Ekonomicznych UŁ oraz prof. Tadeusz Markowski, były 

dziekan WZ UŁ. 

W imieniu pani prezydent miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, przedstawiciel Urzędu 

Miasta wyraził gratulacje i wyrazy uznania dla dokonań Katedry i tak bogatej jej historii, 

podkreślając, iż w ten sposób przyczynia się ona do rozwoju regionu i Łodzi akade-

mickiej. Wyrazy uznania, podziękowania i nadziei na dalszą owocną współpracę wy-

razili osobiście lub przesłali w formie listu przedstawiciele legislatorów (Ministerstwa 

Finansów, Komitetu Standardów Rachunkowości) i organizacji profesjonalnych  

rachunkowości (Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarządu Głównego oraz  
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Oddziału Regionalnego w Łodzi, Krajowej Rady i Oddziału Łódzkiego Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów). Prof. Zbigniew Luty, prezes Rady Naukowej SKwP odczytał 

list gratulacyjny w imieniu prezesa SKwP Franciszka Wali, podkreślając przy okazji 

wkład KR UŁ w rozwój Stowarzyszenia, aktywną działalność jej pracowników w Ko-

misjach Rady Naukowej SKwP, rozwój i nadanie wysokiej rangi „Zeszytom Teore-

tycznym Rachunkowościˮ (ZTR). Wskazał przy tym nieocenioną rolę prof. nadzw. dr 

hab. Anny Szychty – redaktora naczelnego ZTR, wraz z zespołem współpracowników. 

Odnosząc się do aktywności naukowej pracowników Katedry prof. Z. Luty powołał się 

na statystyki wskazujące, że ponad połowa wszystkich artykułów naukowych w wy-

soko punktowanych ZTR jest ich autorstwa. 

Najlepszym ambasadorem KR UŁ są jej absolwenci. Spośród zaproszonych głos 

zabrała m.in. pani Agnieszka Stachniak, z-ca dyrektora Departamentu Rachunkowości 

i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów oraz członek Komitetu Standardów 

Rachunkowości (KSR). Najpierw odczytała adres wystosowany przez panią Joannę 

Dadacz, dyrektor Departamentu. Następnie, dzieląc się wspomnieniami absolwentki 

Katedry podkreśliła przede wszystkim, że pracując na co dzień w obszarze regulacyj-

nym jest dumna z tego, że pochodzi z ośrodka łódzkiego. Przytoczyła w tym kontekście 

statystykę wskazującą, że pięć Krajowych Standardów Rachunkowości, spośród 11 do-

tychczas opublikowanych jest autorstwa pracowników Katedry, zaś szósty został opra-

cowany przez byłego jej pracownika. Ponadto pracownicy Katedry uczestniczyli 

w opracowaniu kilku stanowisk KSR, a we wcześniejszym okresie aktywnie uczestni-

czyli przy opracowaniu ustawy o rachunkowości i ustawy o biegłych rewidentach. Pra-

cownicy Katedry wchodzą ponadto w skład KSR, uczestnicząc na bieżąco w jego pra-

cach. Inny z absolwentów, Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewi-

dentów dostrzegł natomiast, że jubileusz 70-lecia pokazuje, iż Katedra potrafiła w tym 

okresie, za sprawą sowich liderów, identyfikować dla siebie szanse i kierunki rozwoju. 

Na bieżąco śledzi najnowsze trendy rozwoju, w tym wynikające z nowych technologii. 

Oboje absolwenci podkreślili, że z dumą dostrzegają, iż Katedra Rachunkowości UŁ 

jest także rozpoznawana za granicą.  

W spotkaniu inaugurującym obchody 70-lecia Katedry udział wzięli także przed-

stawiciele świata biznesu, wywodzący się z Katedry lub na co dzień współpracujący 

z Katedrą. Wyrazy podziękowania za ponad 15 lat wzajemnej i efektywnej koopera-

cji wygłosiła pani Agnieszka Jackowska-Durkacz, dyrektor zarządzający Infosys Po-

land.  

Wymownym znakiem integralności ludzi związanych z Katedrą, jak również cią-

głości jej działania w całym 70-letnim okresie, była obecność na tym spotkaniu pana 

mgr. Józefa Gorgolewskiego, jednego z pierwszych jej pracowników. Poinformo-

wał on zebranych, że systematycznie śledzi dokonania Katedry, za pośrednictwem 

Internetu, i jest dumny z rezultatów pracy ludzi tworzących dziś Katedrę Rachunko-

wości. 
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Zakończenie 
 

Wydarzenie inaugurujące obchody 70-lecia Katedry otworzyło program obchodów ju-

bileuszowych, obejmujący cały szereg działań naukowych o charakterze krajowym 

i międzynarodowym, których harmonogram znaleźć można na stronie www.zkr2018. 

syskonf.pl. Kulminację obchodów będzie stanowić konferencja jubileuszowa w dniu 

19 września 2018 roku, która odbędzie się na Wydziale Zarządzania UŁ. Poprzedzi ona 

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości obywający się w dniach 19–21 września 

2018 roku w Łodzi, organizowany przez Katedrę Rachunkowości UŁ.  
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