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Krótka charakterystyka zainteresowań naukowych, aktywności zawodowych: 

Autor ponad 400 pozycji naukowych i dydaktycznych  z zakresu rachunkowości finansowej, 

zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą 

jako konsultant rozwiązań ewidencyjno – księgowych, zasad sporządzania sprawozdań 

finansowych, a szczególnie rachunku przepływów pieniężnych. Członek zespołu biorącego 

udział w  przygotowaniu stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie 

inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury.  W latach 2012 – 2020 prorektor ds. finansów i 

rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Zespołu MNiSW dotyczącego algorytmu 

dotacyjnego (DzUrz MNiSW z 2018, poz. 35). Wykładowca na kursach i seminariach 

doskonalących wiedzę służb księgowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i 

Rady Naukowej SKwP.  

 

 

 
 

Tematyka prac magisterskich i licencjackich: 

 

I. Prace z zakresu rachunkowości finansowej: amortyzacja środków trwałych w świetle 

prawa bilansowego i podatkowego, wycena, ewidencja i dokumentacja zasobów i/lub procesów 

(zapasy, niefinansowe aktywa trwałe, inwestycje, rozrachunki, kapitały własne, przychody, 

koszty, wynik finansowy), różnice kursowe w świetle prawa bilansowego i podatkowego, 

leasing w ujęciu regulacji prawnych, krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości,  

organizacja rachunkowości (plan kont, inwentaryzacja, dokumentacja, kontrola wewnętrzna), 

podatek dochodowy i podatek odroczony, funkcjonowanie podatku od towarów i usług.  

 

II. Prace z zakresu sprawozdawczości finansowej: sporządzanie i interpretacja sprawozdań 

finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie 



zmian w kapitale własny), sprawozdane z działalności, sprawozdawczość niefinansowa, 

organizacja sprawozdawczości finansowej, e-sprawozdania, polityka rachunkowości.  

 

III. Prace z zakresu rachunkowości zarządczej: wykorzystanie narzędzi rachunkowości 

zarządczej w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych (analiza CVP, budżetowanie, rachunki 

decyzyjne) metody doskonalenia rachunku kosztów (rachunek kosztów częściowych, rachunek 

kosztów działań, rachunek kosztów jakości, rachunek kosztów cyklu życia produktu, problemy 

kalkulacji kosztów), strategiczna karta wyników.  

 

IV. Prace pozostałe, w tym m. in.: analiza płynności finansowej; analiza rentowności 

przedsiębiorstwa; źródła finansowania podmiotów gospodarczych; zasady zarządzania 

finansami w szkolnictwie wyższym; rachunkowość projektów, rachunkowość instrumentów 

finansowych.  


