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1. Imię i nazwisko 

 

Małgorzata Czerny 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

 

2.1. Dyplomy akademickie 

 

1996 Tytuł zawodowy magistra uzyskany w dniu 17 kwietnia 1996 r. potwierdzony 

dyplomem ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Ekonomii Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i bankowość, specjalność: 

Ubezpieczenia gospodarcze.  

 

2005 Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych nadany uchwałą Rady Wydziału 

Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu dnia 8 lipca 2005 r. Tytuł rozprawy 

doktorskiej: Broker ubezpieczeniowy na polskim rynku ubezpieczeń. Promotor pracy: 

prof. zw. dr hab. Tadeusz Sangowski.  

 

2.2. Pozostałe dyplomy i certyfikaty 

 

2002 Dyplom ukończenia Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla Nauczycieli 

Akademickich (Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Akademii Ekonomicznej 

w Poznaniu) 

2002 Świadectwo ukończenia trzyletniego kursu j. angielskiego Szkoły Języków Obcych 

„INDEKS” (Upper Intermediate) 

2004 Świadectwo ukończenia kursu Business English (Międzywydziałowe Studium 

Języków Obcych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu) 

 

2.3. Dodatkowe informacje 

 

3. Zatrudnienie w jednostkach naukowych 

 

3.1. Uniwersytet Ekonomiczny (dawniej: Akademia Ekonomiczna) w Poznaniu 

 

1.09.2014 – dziś Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania (obecnie: 

Katedra Rachunkowości Zarządczej, Instytut Rachunkowości i 

Zarządzania Finansami). 

 

X 2014 – dziś  Umowy cywilno-prawne na prowadzenie zajęć na studiach 

podyplomowych UEP.  

 

3.2. Inne jednostki naukowe 

 

1.09.1996-

30.09.2004 

 

1.10.1996- -

28.02.2003 

- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, asystent w 

Katedrze Ubezpieczeń (umowa o pracę) 

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, asystent w Katedrze Ubezpieczeń 

(umowa o pracę)  
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1.10.2005-

31.08.2014 

– Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu - wykładowca w 

Katedrze Rachunkowości (umowa o pracę, minimum kadrowe)  

 

1.10.2005- 

30.06.2012 

- Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości – Oddział Zamiejscowy we 

Wrześni – wykładowca (umowa o pracę) 

 

 

Współpraca w ramach umów cywilno-prawnych; 

2006-2014 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile  – wykład i konwersatoria 

(program autorski): Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze, Ubezpieczenia w turystyce  

2005–2011 - Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy - programy autorskie, wykłady i 

konwersatoria do przedmiotów: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Rachunkowość 

bankowa i ubezpieczeń, Ubezpieczenia mienia w transporcie; ponadto opracowany program 

autorski dla nieuruchomionej ostatecznie specjalności Ubezpieczenia i polityka społeczna 

(225 godzin) 

2006-2008 - Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie, oddział w Koninie– wykładowca, 

program autorski do przedmiotu: Ryzyko w teorii i praktyce, Pośrednictwo ubezpieczeniowe 

 

3.3. Dodatkowe informacje 

Szczegółowy wykaz prowadzonych zajęć na studiach I i II stopnia oraz studiach 

podyplomowych: 

 

Zajęcia dydaktyczne na studiach I i II stopnia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu od 

2014 r. do chwili obecnej: 

 

Studia I stopnia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

1. Podstawy rachunkowości  - wykład, ćwiczenia 

2. Rachunkowość zarządcza  - wykład 

3. Rachunkowość finansowa - wykład 

4. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie - wykład, ćwiczenia 

   

Studia II stopnia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

1. Rachunek kosztów -  wykład, ćwiczenia 

2. Rachunkowość zarządcza - wykład, ćwiczenia 

3. Zaawansowana rachunkowość zarządcza (2) - wykład, ćwiczenia 

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone obecnie na studiach podyplomowych akredytowanych przez 

ACCA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (w języku angielskim): 

 

1. SP Accounting and Financial Management – Basic Level – przedmiot 

Management Accounting; 

2. SP Accounting and Financial Management – Advanced Level – przedmiot 

Advanced Management Accounting; 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).  

  

 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

Wpływ religii na rozwój rachunkowości w wybranych krajach azjatyckich 

 

4.2. Praca stanowiąca osiągnięcie naukowe 

Jako osiągnięcie wynikające z art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). wskazuję monografię: 

 

Czerny M., 2022, Wpływ religii na rozwój rachunkowości w wybranych krajach 

azjatyckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 

384. 

 

Recenzenci wydawniczy monografii: 

• Prof. dr hab. Waldemar Gos - Uniwersytet Szczeciński 

• Dr hab. Marta Nowak, prof. UE - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 

4.3. Omówienie celu naukowego wskazanej pracy i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 

4.3.1. Przesłanki wyboru tematu 

 

Rachunkowość staje się w coraz większym stopniu heterogeniczna, co dotyczy 

mnogości teorii, orientacji i metod badawczych. Zadaniem naukowców zajmujących się 

rachunkowością staje się zarówno współtworzenie rzeczywistości, dla przykładu 

doskonalenie systemów rachunkowości lub proponowanie nowych metod pomiaru, jak i 

opisanie oraz wyjaśnianie obserwowanych zmian i procesów. W literaturze przedmiotu 

przedstawiane są różne poglądy na temat, czym jest teoria rachunkowości i jaki zakres 

obejmuje rachunkowość jako nauka. Można wyróżnić dwa główne podejścia do rozważań o 

teorii rachunkowości. Pierwsze traktuje ją jako naukę abstrakcyjną (ilościową) 

ukierunkowaną na rozwój modeli pomiaru ekonomicznego, natomiast drugie podejście jest 

związane z pojmowaniem rachunkowości jako nauki społecznej, umożliwiającej badanie 

rachunkowości w szerszym kontekście otoczenia, w którym się rozwija i jest stosowana. W 

Polsce przez lata dominowało podejście pierwsze, a zatem teoria rachunkowości jako pojęcia, 

definicje, modele pomiaru i powiązania między nimi opisujące spójny system pojęciowy 

rachunkowości jako nauki o pomiarze ekonomicznym (Dobija, 2005; Burzym, 2008; Gos, 

2008). Badania z zakresu rachunkowości ukierunkowane były na poszerzenie tego systemu 

poprzez wprowadzenie nowych bytów pojęciowych i związanych z nimi kategorii pomiaru, 

względnie opracowanie odmiennych od dotychczasowych sposobów powiązania tych 

kategorii w spójne modele obliczeniowe (Łada i Kozarkiewicz, 2013). 

Obecnie coraz większą akceptację znajduje postrzeganie rachunkowości jako nauki 

społecznej, dotyczącej mechanizmów stosowania rachunkowości (Nowak, 2010; 

Kozarkiewicz i Łada, 2011; Masztalerz, 2018; Adamek, 2012; Bielawski, 2012). Jest to 

jednocześnie podejście dominujące w badaniach europejskich. Teoria rachunkowości w tym 

kontekście to usystematyzowany, logiczny i uniwersalny (do pewnego przynajmniej stopnia) 

sposób wyjaśniania zjawisk towarzyszących określonym praktykom rachunkowości. 

Podejście takie wymaga osadzenia i badania rachunkowości w szerszym kontekście 
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uwarunkowań społecznych, w których jest stosowana. Badacze mają przy tym możliwość 

wyboru preferowanej ontologii i epistemologii badań oraz posługiwania się teoriami 

wypracowanymi na potrzeby innych obszarów nauk społecznych (nie tylko nauki o 

zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, ale również psychologia lub socjologia, a nawet 

etnografia czy kulturoznawstwo). Jakkolwiek ta dwoistość postrzegania teorii rachunkowości 

powodować może trudności w interpretacji poglądów prezentowanych w dyskusjach 

naukowych, definiowaniu wymagań dotyczących standardów pracy naukowej w obszarze 

rachunkowości, a nawet możliwości publikacji w wiodących czasopismach naukowych, czy 

w wyborze indywidualnej drogi rozwoju naukowego, należy podkreślić, że prezentowane 

stanowiska nie są ze sobą sprzeczne.  Stanowiska te wzajemnie się uzupełniają, rozszerzając 

obszar potencjalnych badań z zakresu rachunkowości (Baldvinsdottir, Mitchell i Nǿrreklit, 

2010; Łada i Kozarkiewicz, 2013). W literaturze przedmiotu podejmowane są próby 

powiązania obu podejść. Jako jedną z nich można potraktować na przykład popularną 

klasyfikację teorii rachunkowości na normatywne i pozytywne (Szychta, 2010, s. 249). Teorie 

normatywne wiązane są z nowymi koncepcjami poszerzającymi zakres rachunkowości i 

rekomendowanymi przez badaczy akademickich do zastosowania w praktyce. Natomiast 

teorie pozytywne jedynie tłumaczą rzeczywistość gospodarczą i nie noszą tym samym 

znamion osądu. Jednocześnie, zgodnie z wypracowaną na gruncie rachunkowości zarządczej 

propozycją (Malmi i Grunlund, 2009, s. 602), można mówić o teorii rachunkowości (theory of 

accounting), odnosząc ją do pierwszego podejścia i określając w ten sposób system 

abstrakcyjnych artefaktów składających się na ramy koncepcyjne wiedzy z zakresu 

rachunkowości, lub teorii o rachunkowości (theory about accounting), gdy badacze tworzą i 

weryfikują różnego rodzaju teorie o rachunkowości, wyjaśniające przyczyny, 

uwarunkowania, przebieg rozwoju i aplikacji wiedzy z zakresu rachunkowości przez ludzi i 

tworzone przez nich organizacje, odmiennie usytuowanych w subiektywnie odbieranej 

rzeczywistości (Łada i Kozarkiewicz, 2013, s. 163-164). 

W teoriach o rachunkowości (theories about accounting) duże znaczenie ma podejście 

kulturowe. Kultura jako zjawisko wieloaspektowe ma charakter czasowy i przestrzenny; jest 

zjawiskiem powtarzalnym i społecznym. Jako system, każda kultura posiada własną 

wewnętrzną logikę. Stanowi również istotny mechanizm adaptacyjny człowieka 

(Cowperthwaite, 2010, s. 177-178, Velayutham i Perera, 1996, s. 66). Poprzez analogię do 

terminu tożsamości społecznej, która rozumiana jest jako uświadomienie sobie przez 

jednostkę wspólnych właściwości z grupą, w której funkcjonuje, dostrzeganie odrębności tej 

grupy oraz poczucie przynależności do niej (Jenkins, 1996) można mówić o tożsamości 

kulturowej, jako mniej lub bardziej świadomych postawach wobec wartości, których źródło 

stanowią kultura i tradycja (Holliday, 2010, s. 165-177; Tice, 1999, s. 43-44). Pojęcie to 

można rozszerzyć na państwa jako również posiadające „tożsamość kulturową”, co G. 

Hofstede uzasadniał następująco: obywatele danego kraju, urodzeni w nim i wychowani, 

podlegają zasadniczo temu samemu systemowi edukacji oraz egzystują w ramach tego 

samego systemu politycznego i prawnego. To podobieństwo środowiska wpływa na 

wykształcenie się w miarę jednolitego systemu kulturowego na terenie danego państwa, z 

wyjątkiem krajów, w których egzystują odrębne (pod względem językowym) grupy 

społeczne, co zazwyczaj przekłada się także na zauważalną odrębność kulturową (Hofstede, 

Hofstede i Minkov, 2011). Występuje zatem względnie trwała identyfikacja grupy ludzi i 

pojedynczych jej członków z określonym układem kulturowym tworzonym przez zespół idei, 

przekonań, poglądów, z konkretnymi zwyczajami i obyczajami oraz z danym systemem 

aksjologicznym i normatywnym (Szczepański, 2003). Przyjmując definicję kultury 

sformułowaną przez G. Hofstede, a zatem „zbiorczego zaprogramowania umysłu 

odróżniającego członków jednej grupy od innej” (Hofstede, 2001, s. 9) można uznać, że 

kultura jest determinantą, jeśli nie każdego, to niemal każdego aspektu życia ludzkiego 
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(osobistego i zawodowego), przy czym jednostki nie są zazwyczaj świadome tego wpływu. 

Wobec tego, również rachunkowość, jako część systemu gospodarczego, wykreowanego 

przez człowieka, nie pozostaje wolna od wpływu kulturowego (jest kulturowo 

zdeterminowana). Tym, co stanowi rdzeń kultury, są pewne reguły dotyczące działań 

ludzkich, które zdefiniować można jako z jednej strony pewne sposoby, środki, metody 

postępowania prowadzące do osiągnięcia celów (normy kulturowe), z drugiej zaś wartości 

kulturowe - informujące, jakie cele są właściwe, godne i słuszne. Z tego powodu istotnym 

czynnikiem kulturowym staje się religia, jako źródło wartości kulturowych. Istnieje zatem 

kilka istotnych przesłanek podjęcia badań dotyczących wpływu religii na rozwój 

rachunkowości. 

Jedną z przesłanek podjęcia badań naukowych w zakresie wpływu religii jako 

czynnika kulturowego na rachunkowość stanowią postępujące procesy globalizacji w 

gospodarce światowej. Postępująca w wymiarze gospodarczym globalizacja jako długofalowy 

proces integracji gospodarek krajowych ponad granicami, dzięki rozszerzaniu oraz 

intensyfikacji wzajemnych powiązań inwestycyjnych, produkcyjnych, handlowych, 

kooperacyjnych, w wyniku czego powstaje ogólnoświatowy system ekonomiczny (rynek 

towarów, usług i kapitału) o dużej współzależności i znaczących skutkach działań 

podejmowanych, nie pozostaje bez wpływu na rozwój rachunkowości. Odpowiedzią na 

proces poszerzania i pogłębiania się współzależności między krajami i regionami wskutek 

rosnących przepływów międzynarodowych oraz działalności korporacji transnarodowych (co 

prowadzi do jakościowo nowych powiązań między firmami, rynkami i gospodarkami) jest 

próba standaryzacji i harmonizacji, jak również konwergencji rachunkowości jako języka 

uniwersalnego biznesu, przy czym, jak dowiodła praktyka, proces ten nie tylko jest niezwykle 

skomplikowany i długotrwały, ale napotyka na trudności ze strony niektórych krajowych 

systemów rachunkowości. Wyjaśnienie tych trudności leży przynajmniej częściowo w 

odmienności uwarunkowań kulturowych, kształtujących system ekonomiczny, a w jego 

ramach – rachunkowość danego państwa. Lekceważenie odmienności kulturowych, w tym 

bagatelizowanie wpływu, jakie normy i zasady religijne wywierają na sposób postrzegania 

funkcjonowania gospodarki, podejście do roli pieniądza w systemie ekonomicznym, wreszcie 

roli i funkcji rachunkowości jako swoistego systemu informacyjnego stanowią poważne 

przeszkody w realizacji wspólnych projektów biznesowych i utrudniają zarówno nawiązanie 

współpracy, jak i zgodne z założeniami i oczekiwaniami właścicieli/akcjonariuszy 

funkcjonowanie międzynarodowych korporacji na rynkach lokalnych. Problem odmienności 

uwarunkowań kulturowych, w tym religii jako czynnika kulturowego, stał się przedmiotem 

zainteresowania nauk o zarządzaniu, stąd liczne studia z dziedziny kultury organizacyjnej, 

technik negocjacji przy uwzględnieniu odmienności kulturowych, zarządzania cross-

kulturowego. Pozostaje natomiast nadal słabo rozpoznany w kontekście rachunkowości. 

Znaczenie wiedzy o odmiennych uwarunkowaniach prowadzenia biznesu, nie tylko 

geograficznych czy ekonomicznych, ale także społeczno-kulturowych, jest zaś równie istotne, 

co równoczesna świadomość wydarzeń i trendów w każdej części świata w tym samym 

czasie, na którą to świadomość kładziony jest znacznie większy nacisk. Jest to szczególnie 

ważne, jeśli wziąć pod uwagę znaczenie w gospodarce światowej krajów takich, jak Chiny 

czy Indie, a także Indonezja. Gospodarka Chin to druga pod względem wielkości (po USA) i 

najszybciej rozwijająca się gospodarka narodowa świata, osiągająca średnie tempo wzrostu 

10% rocznie przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Państwo to jest również największym 

eksporterem na świecie i drugim pod względem wielkości importerem. Indie według 

szacunków są siódmą gospodarką świata i trzecią w Azji. Gospodarka Indii według 

niektórych analiz może w przyszłości stać się trzecią co do wielkości gospodarką świata, po 

Chinach i Stanach Zjednoczonych (Bhutani i Tokarski, 2007; Kłosiński, 2008). Indie, jako 

jeden z największych rynków wschodzących, są członkiem G20 i znajdują się w grupie 
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nowych potęg gospodarczych nazwanych skrótowo BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny), 

które do 2040 roku w założeniach dogonią pod względem wielkości PKB dotychczasowych 

liderów – grupę G6. Indonezja (będąca również członkiem G20) jest z kolei największą 

gospodarką regionu Azji Południowo-Wschodniej i jedną z największych gospodarek 

wschodzących. Ze względu na wysoki poziom wzrostu gospodarczego, zaliczana jest do 

grupy azjatyckich tygrysów. Chiny, Indie oraz Indonezja, będąc istotnymi graczami na 

globalnym rynku towarów, usług i kapitału, należą do odmiennego kręgu kulturowego aniżeli 

kraje Europy czy obu Ameryk i jak dowodzi obserwacja praktyki gospodarczej, ukształtowały 

zarówno swą ekonomię, jak i systemy rachunkowości w sposób zróżnicowany, a zarazem 

odbiegający od możliwego do zaobserwowania w świecie zachodnim. Znajomość i 

zrozumienie przyczyny tego stanu rzeczy ma fundamentalne znaczenie dla praktyki 

gospodarczej, zacieśniania współpracy międzynarodowej, wreszcie udzielenia przynajmniej w 

części odpowiedzi na pytanie, dlaczego harmonizacja rachunkowości napotyka tu na 

potencjalnie większe lub mniejsze problemy. Podejście kulturowe może w tym znacząco 

dopomóc. Dlatego też wymienione powyżej trzy kraje azjatyckie, to jest Chiny, Indie oraz 

Indonezja, zostały wybrane w monografii do zbadania wpływu dominujących w nich religii 

na rozwój rachunkowości, ze względu na ich znaczenie w gospodarce światowej (jako 

największe gospodarki Azji). Dodatkowym argumentem w tym przypadku jest procent 

przedstawicieli konkretnych religii w tych krajach (96% społeczeństwa Indonezji to 

muzułmanie, w Indiach hinduiści stanowią ponad 80% społeczności, w Chinach buddyści to 

odpowiednio 18%, podczas gdy wyznawcy religii tradycyjnych, w tym konfucjanizmu, 

stanowią prawie 22% społeczeństwa) (The Pew Research Center, 2019). Monografia pomija 

przy tym zagadnienie ewentualnego wpływu postaw ateistycznych na rozwój rachunkowości 

(z uwagi na zachowanie większej przejrzystości wywodu), jakkolwiek autorka zdaje sobie 

sprawę, że zwłaszcza w Chinach, gdzie odsetek ateistów wynosi według różnych szacunków 

od niemal 40% do 52% (The Pew Research Center, 2019; WCD, 2018), postawy te mogą 

mieć znaczenie zarówno dla sposobu ukształtowania systemu gospodarczego, jak i 

rachunkowości.  

Kolejną przesłankę podjęcia badań nad wpływem religii na rozwój rachunkowości 

stanowi zauważalna w nauce o rachunkowości mała rozpoznawalność teorii 

uwzględniających subiektywność w postrzeganiu rzeczywistości, w których istotne znaczenie 

przypisywane jest przyjmowanym przez ludzi systemom wartości (np. religii czy etyce) oraz 

wynikającym z nich przekonaniom i oczekiwaniom, sposobom oceny określonych działań 

oraz reakcjom na określone postępowania jednostek i organizacji (Michalak, 2004; Nowak, 

2010; Dobija, 2011; Kozarkiewicz i Łada, 2011, Nowak, 2016a, 2016b, 2017a, 2017b, 2018). 

W tym kontekście można jedynie wskazać na teorię instytucjonalną, będącą podejściem 

uwzględniającym oddziaływanie społeczne na zmiany obserwowane w rachunkowości, 

wprowadzającym do teorii o rachunkowości analizę mechanizmów społecznych, ich 

wpływów oraz siły, prezentowanych norm i wartości, a także kognitywnych sił sprawczych 

stanowiących zarówno kontekst, jak i rezultat działań związanych z tworzeniem i rozwojem 

systemów rachunkowości (Ogden i Clarke, 2005, s. 314). Należy wskazać na też teorię 

legitymizacji, która stanowi jeden z potencjalnych czynników motywujących organizacje do 

rozwoju systemów rachunkowości zarządczej, a która to problematyka może być analizowana 

zarówno w aspekcie legitymizacji strategicznej (działań podejmowanych przez organizacje w 

celu przekazania otoczeniu informacji o wprowadzanych innowacjach), jak i legitymizacji 

instytucjonalnej (działań podejmowanych, by dostosować rozwiązania do obowiązujących 

standardów profesjonalnych lub innych wymagań zewnętrznych), przy założeniu, że istotą 

legitymizacji jest zgodność pomiędzy normami i wartościami związanymi z działaniami 

organizacji a normami i wartościami akceptowanymi w społeczności, w której egzystuje 

(Łada i Kozarkiewicz, 2013). Zgodnie z podejściem instytucjonalnym legitymizacja jest 
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istotnym mechanizmem regulującym transmisję obowiązujących społecznie norm i 

standardów, dlatego też instytucje wspierają te uwarunkowania, które sprzyjają tworzeniu (i 

rozumieniu istotności) procesów legitymizacyjnych (Ogden, Clarke, 2005, s. 313–314). W 

ramach obu wymienionych powyżej orientacji można wyodrębnić określone formy 

legitymizacji, oparte na różnych podstawach i nakierowane na różne cele organizacyjne, przy 

czym z punktu widzenia niniejszej pracy istotna jest szczególnie legitymizacja moralna. 

Opiera się ona na ocenach polityki i działań z punktu widzenia tego, czy są one korzystne 

(dobre) w szerokim, etycznym sensie, nie zaś w odniesieniu do określonej tylko społeczności. 

Kolejną przesłanką decydującą o podjęciu tematu wpływu religii na rozwój 

rachunkowości jest fakt, że w Polsce zagadnienia związane z kontekstem kulturowym 

rozwoju rachunkowości wciąż nie stanowią przedmiotu szczególnego zainteresowania 

badaczy. Jest to zaledwie kilkadziesiąt pozycji (m.in. Adamek, 2012; Nowak, 2016a, 2016b; 

Gierusz, Koleśnik i Silska-Gembka, 2014; Gierusz i Koleśnik, 2019). Generalnie brak zatem 

usystematyzowanych opracowań w języku polskim, porządkujących tę kwestię. W 

szczególności aspekt religijny i jego potencjalny wpływ na ukształtowanie rachunkowości są 

jedynie wspomniane przez autorów, głównie przy okazji omawiania problematyki dotyczącej 

źródła różnic pomiędzy krajowymi systemami rachunkowości w kontekście problemu 

harmonizacji i istniejących modeli teoretycznych próbujących uchwycić determinanty 

rozwoju rachunkowości. Wątek ten nie jest jednak rozwijany. W literaturze obcojęzycznej 

sytuacja przedstawia się nieco inaczej – liczba pozycji poświęconych podejściu kulturowemu 

do rachunkowości jest znacznie większa, brakuje jednak opracowań kompleksowych. 

Niektórzy badacze zachodni próbują wprowadzić wymiar kulturowy do istniejących już 

modeli rachunkowości, takich jak np. model Tsakumisa, poprzez budowanie kompleksowego 

międzynarodowego modelu uchylania się od opodatkowania, wprowadzając oprócz 

czynników prawnych czy politycznych, również religijne (Richardson, 2008), lub badając rolę 

kultury w kształtowaniu wartości organizacyjnych i indywidualnych, a w konsekwencji jej 

wpływ na projektowanie i efektywność systemów budżetowania (Douglas i Wier, 2005, s. 

159). Jest to jednak efekt uboczny rozważań na temat innych czynników 

warunkujących/wyjaśniających dane zjawisko, jakim jest rozwój rachunkowości. 

Interesującym podejściem są próby zrozumienia ontologii rachunkowości lub zjawiska 

konwergencji, podczas gdy większość międzykulturowych badań podkreśla różnice 

wynikające z odrębności kulturowej. Tego typu badania, w odniesieniu do rachunkowości 

zarządczej, prowadzili m.in. Scheytt, Soin i Metz (2003), skupiając się na pojęciu kontroli i 

sposobu jej postrzegania, próbując zrozumieć mechanizm konwergencji systemów kontroli 

zarządzania, zakładając, że podobieństwa tkwią w ich ontologii, oraz Merchant, van der Stede 

i Zheng (2003), dążący do zbadania zakresu, w jakim międzynarodowe firmy dostosowują 

swoje systemy kontroli do kultury lokalnych jednostek biznesowych i który z wymiarów 

kultury narodowej zidentyfikowanych przez Hofstede ma na to wpływ. Istotnym nurtem w 

badaniach nawiązujących do czynników kulturowych są próby wyjaśnienia roli kultur 

narodowych w takiej czy innej praktyce księgowej; rośnie bowiem liczba badań sugerujących, 

że reakcje interesariuszy na dane dostarczane przez system rachunkowości różnią się w 

zależności od kręgu kulturowego (Chow, Harrison, McKinnon i Wu, 1999, s. 562). Niektórzy 

autorzy starają się wnieść swój wkład w badania dotyczące relacji klient-audytor, osądu 

księgowych i biegłych rewidentów. Wykorzystując literaturę socjologiczną, psychologiczną i 

historyczną w celu identyfikacji podstawowych cech kulturowych i różnic między krajami, 

autorzy ci sprawdzają, czy profesjonaliści z zakresu rachunkowości prezentują każdorazowo 

takie samo podejście (zwłaszcza jeśli działają na podstawie tych samych lub podobnych 

kodeksów postępowania i procedur audytu). Pojawiające się ewentualnie różnice wyjaśniane 

są pochodzeniem z określonego kręgu kulturowego (Patel, Harrison i McKinnon, 2002). 

Również Ding, Jeanjean i Stolowy (2005) starają się wyjaśniać różnice w GAAP w 
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poszczególnych krajach w porównaniu z IAS właśnie tłem kulturowym, traktując je jako 

prawdopodobnie ważniejsze niż otoczenie polityczne i prawne. Takie odmienności można 

również znaleźć, przyglądając się problemowi różnic w wycenie firm. Nadal istnieje w tym 

obszarze luka badawcza, niewiele wiadomo m.in. na temat kwestii, czy osądy dotyczące 

sprawozdawczości finansowej dokonywane przez księgowych i audytorów w różnych krajach 

są spójne, gdy mają oni do czynienia z tymi samymi faktami gospodarczymi i podobnymi 

standardami sprawozdawczości finansowej, choć samo pytanie badawcze sformułowane 

zostało dawno (Schultz i Lopez, 2001, s. 272).  

Ostatnią z przesłanek podjęcia tematu jest brak opracowań dotyczących wpływu religii 

takich jak buddyzm, hinduizm czy konfucjanizm na rozwój rachunkowości. Stosunkowo 

najwięcej napisano jak dotąd o wpływie chrześcijaństwa lub islamu na praktykę gospodarczą, 

w tym w kontekście etyki biznesu i uformowania gospodarki społecznej bądź kapitalistycznej, 

przy czym opracowania na temat związków islamu z rachunkowością skupiają się głównie na 

sektorze finansów muzułmańskich. Potencjalne związki pomiędzy innymi religiami a 

rachunkowością pozostają wciąż bardzo słabo rozpoznane. Tymczasem hinduizm i buddyzm, 

podobnie jak konfucjanizm czy islam, to wielkie religie, zrzeszające ogromną ilość 

wyznawców na całym świecie. Wyznawców hinduizmu jest na świecie około miliarda, z 

czego 910 milionów to mieszkańcy Indii i Nepalu. Buddyzm wyznaje i praktykuje ponad 310 

milionów osób, z czego większość stanowią mieszkańcy Chin, Indii, Korei oraz Japonii. 

Podobną liczbę wyznawców (300 milionów) mają w Chinach nauki Konfucjusza. Wreszcie 

islam, najmłodsza z wielkich religii świata, jest jednocześnie drugą pod względem liczebności 

wyznawców. Ich liczbę szacuje się na 1,6 miliarda. Najliczniejszym krajem muzułmańskim 

na świecie jest Indonezja (86% z 240 milionów jej mieszkańców). Pominięcie wpływu 

wielkich religii na kształt systemów gospodarczych, podobnie jak na rozwój rachunkowości 

w krajach, w których są one dominujące, powoduje, że katalog czynników kulturowych 

determinujących rozwój zarówno systemów gospodarczych, jak i systemów rachunkowości, 

pozostaje niepełny. 

 

4.3.2. Cel, przedmiot i zakres pracy 

 

Reasumując, większość przeprowadzonych do tej pory badań, zarówno ilościowych, jak i 

jakościowych, ma charakter przyczynkowy. Istnieje zatem nadal luka poznawcza, w 

szczególności odnośnie religii takich jak hinduizm, buddyzm, konfucjanizm, jak również 

islam, jako czynnika wpływającego na rozwój i ukształtowanie systemu rachunkowości.  

Luka poznawcza w tym przypadku wiąże się z luką metodyczną i zarazem aplikacyjną, 

ponieważ rola religii jako kulturowego czynnika rozwoju rachunkowości nie została jeszcze 

dogłębnie zbadana i tym samym pozostaje praktycznie nieobecna w systemach edukacyjnych 

(w przeciwieństwie do zagadnień związanych z wpływem różnic kulturowych, w tym 

wyznawanej religii czy światopoglądu na negocjacje biznesowe czy zarządzanie cross-

kulturowe). Tym samym brak wystarczającej wiedzy jak zoperacjonalizować koncepcję 

religijnego zdeterminowania rozwoju rachunkowości, brakuje kompleksowego podejścia 

wskazującego na potrzebę zdobywania i systematyzowania wiedzy na ten temat. Wielu 

praktyków i teoretyków rachunkowości nie ma świadomości korzyści, jakie płyną z 

pozyskania takiej wiedzy, podobnie jak potrzeby ciągłego jej doskonalenia (uzupełniania), 

czy rozwijania pewnych kompetencji w tym zakresie.  

Uświadomienie znaczenia, jakie ma zrozumienie wartości kulturowych danego kraju, w 

tym wartości religijnych oraz tego, jak przekładają się one na postawy współpracowników, 

klientów, kooperantów, specjalistów w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej, w jaki 

sposób przyczyniają się do ukształtowania środowiska gospodarczego, w tym rachunkowości 

i jej praktyk, interpretacji danych, jakie system ten generuje, oczekiwań interesariuszy w tym 
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zakresie, stanowiło by istotną wartość dodaną w praktyce biznesowej. Pozwoliłoby bowiem, 

poprzez lepsze zrozumienie miejscowych uwarunkowań i pewnych ograniczeń, na bardziej 

świadome budowanie pozycji na rynkach lokalnych i ułatwiało by globalną kooperację. 

Deficyt metodyki w tym zakresie możliwej do wdrożenia wskazuje na lukę aplikacyjną 

zarówno w obszarze wiedzy biznesowej, jak i księgowych i audytorów, podejmujących 

niekiedy na własną rękę próby poznawania uwarunkowań środowiska kulturowego 

rachunkowości. 

Mając na uwadze wpływ religii na rozwój rachunkowości, mówić można również o luce 

empirycznej, ponieważ przegląd istniejących prac prezentujących podejście kulturowe 

pozwala wysnuć wniosek, że oparte na pojedynczych studiach przypadków badania dają 

dalece niepełny wgląd w zagadnienie, a ich wyniki częstokroć przeczą sobie nawzajem – 

istnieją np. zarówno opracowania dowodzące, że islam odgrywa istotną rolę w kształtowaniu 

rachunkowości w krajach muzułmańskich, w tym oczekiwań interesariuszy odnośnie 

informacji (Abdel-Magid, 1981; Gambling i Karim, 1986; Hamid, Craig i Clarke, 1993; 

Baydoun i Willett, 1997, 2000; Lewis, 2001) jak i negatywnie weryfikujące twierdzenia o 

wpływie islamu na księgowość i sprawozdawczość (Suliman, 1998; Maali, 2005; Maali i 

Napier, 2010). 

W monografii postawiłam następującą hipotezę: religia może stanowić jeden z elementów 

determinujących rachunkowość i jej rozwój.  

Celem monografii jest ustalenie wpływu religii dominującej w danym kraju na 

ukształtowanie rachunkowości w wybranych krajach Azji, przy czym pominęłam w 

rozważaniach potencjalny wpływ religii na pozycję osób zajmujących się zawodowo 

rachunkowością (audytorów, biegłych rewidentów i księgowych) z uwagi na rozległość i 

złożoność tego zagadnienia. 

Dla osiągnięcia celu, mając jednocześnie na uwadze powyższe zidentyfikowane luki 

(poznawczą, metodyczną, aplikacyjną i empiryczną) przeprowadziłam badania literaturowe, 

które pozwoliły zrealizować szczegółowe cele teoriopoznawcze i badawcze, którymi to 

celami są: 

–  wskazanie zależności  pomiędzy czynnikami kulturowymi a rozwojem rachunkowości, ze 

szczególnym uwzględnieniem religii jako źródła wartości kulturowych;  

– identyfikacja teoretycznych koncepcji i/lub modeli rozwoju rachunkowości 

uwzględniających czynniki kulturowe, w tym religię;  

– identyfikacja nieopisanych (lub bardzo słabo rozpoznanych) dotychczas w literaturze 

obszarów – kręgów kulturowych, systemów religijnych i filozoficznych oraz ich ewentualnej 

roli w rozwoju rachunkowości;  

– identyfikacja powiązań między religią a rozwojem rachunkowości w wybranych krajach 

reprezentujących określone kręgi kulturowe;  

– ukazanie roli religii jako czynnika wpływającego na rozwój rachunkowości, w zależności 

od środowiska, w którym ewaluowała; 

– opracowanie autorskiej definicji tożsamości kulturowej rachunkowości na podstawie 

definicji tożsamości społecznej i kulturowej prezentowanych w literaturze, z uwypukleniem 

czynnika religijnego; 

– porównanie uzyskanych wyników z powszechnie znanymi i stosowanymi w celach badania 

wpływu kultury na rachunkowość teoriami G. Hofstede i S. J. Graya (Jaggi i Low, 2000; 

HassabElnaby i Mosebach, 2005; Askary, 2006a; Askary, 2006b; oraz Abd-Elsalam i 

Weetman, 2007), celem przetestowania jego poprawności (z uwagi na jego popularność a 

jednocześnie formułowane pod jego adresem zastrzeżenia).  

Ostatecznym rezultatem badań, po postawieniu hipotezy, jest stwierdzenie, że skutkiem 

wpływu religii na rozwój rachunkowości jest istnienie tożsamości kulturowej rachunkowości i 

zaproponowanie autorskiej definicji tego terminu.  
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Niniejsza monografia nawiązuje do paradygmatu społeczno-ekonomicznego w 

rachunkowości, jak również paradygmatów interpretacyjnego oraz antropologicznego. Istotą 

paradygmatu społeczno-ekonomicznego w rachunkowości jest „przekonanie, że przedmiotem 

badań nauki rachunkowości są zawsze dynamiczne relacje pomiędzy rachunkowością i 

rzeczywistością społeczno-ekonomiczną” (Karmańska, 2013, s. 136). Tym samym 

szczegółowe badania naukowe pozwalają na rozpoznanie mechanizmów kształtujących 

poszczególne atrybuty rachunkowości (podobnie jak atrybuty rzeczywistości społeczno-

ekonomicznej). Podobnie badacze operujący w ramach paradygmatu interpretacyjnego 

zakładają istnienie społecznie konstruowanej rzeczywistości, w której rolą naukowca jest 

zrozumienie i wyjaśnienie zjawisk społecznych (Masztalerz, 2018). Badania interpretacyjne w 

rachunkowości mają na celu zrozumienie praktyk rachunkowych w różnych kontekstach 

społecznych i organizacyjnych (Hopwood, 1983). Skupiają się na praktykach, decyzjach oraz 

uwarunkowaniach rzeczywistości (w świecie realnym) w celu ich analizy, interpretacji oraz 

zrozumienia, oraz identyfikacji rozwiązań pragmatycznych problemów (Masztalerz, 2018). 

Paradygmat interpretacyjny zmierza zatem do wyjaśnienia i zrozumienia, przy czym zastrzec 

należy, iż „zrozumienie” jest czymś tymczasowym, niejednoznacznym (Ahrens i in., 2008), 

proces interpretacji, zrozumienia i wyjaśniania jest bowiem ciągły (zawsze istnieje inna 

możliwa opcja, a nawet opcje, nadania sensu temu samemu zjawisku). Wkład badań 

interpretacyjnych w myśl rachunkową jest istotny choćby dlatego, że paradygmat 

interpretacyjny pozwala na zrozumienie „praktyki codziennej” rachunkowości, przy 

jednoczesnym ujawnieniu pewnych niedopasowań między praktyką a teorią (Masztalerz, 

2018, s. 39), ponadto badania te dostarczają niejednokrotnie oryginalnych spostrzeżeń na 

temat konwencjonalnych problemów rachunkowości, będących tematem rozważań 

„głównego nurtu”; w perspektywie interpretacyjnej rozważane są też implikacje praktyk 

rachunkowości dla tworzenia różnic (nierówności) społecznych, ekonomicznych, 

politycznych, kulturowych – i ich utrzymywania. Natomiast zgodnie z paradygmatem 

antropologicznym, którego twórcą jest A. Riahi-Belkaoui (2000), należy badać istniejące 

praktyki rachunkowości, podobnie jak postawy zarządzających tymi praktykami (podejście 

deskryptywno-indukcyjne), budując na tej podstawie teorie.  

Monografia lokuje się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse 

(specjalność – rachunkowość). Obszarem badawczym jest rachunkowość. Przedmiotem badań 

jest wpływ religii (hinduizmu, konfucjanizmu, buddyzmu oraz islamu) na rozwój 

rachunkowości w wybranych krajach azjatyckich, takich jak Chiny, Indie oraz Indonezja. 

Zakres przedmiotowy badań zawężony został tym samym do największych religii świata – 

jako mających największą rzeszę wyznawców, a przy tym mogących być uznanymi za 

główne (dominujące) religie w największych gospodarkach Azji, jakimi są trzy wymienione 

powyżej państwa. 

 

4.3.3. Struktura i zawartość pracy 

 

Celowi i przedmiotowi badań podporządkowana została struktura monografii, która 

składa się z sześciu rozdziałów poprzedzonych wstępem, a podsumowanych zakończeniem. 

Całość uzupełnia spis bibliografii, rysunków, schematów, tabel i wykresów.  

Pierwszy rozdział pracy jest podporządkowany przedmiotowi badań. Rozdział ten 

posłużył uporządkowaniu uzyskanej wiedzy na temat potencjalnych zależności pomiędzy 

czynnikami kulturowymi a rozwojem rachunkowości, oraz istniejących modeli 

uwzględniających religię jako jeden z czynników kulturowych, udzielając odpowiedzi na 

pytanie, w jakim stopniu i które teoretyczne modele rozwoju rachunkowości uwzględniają 

czynniki kulturowe, w tym religię.  
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Rozdział drugi poświęcony został wpływowi hinduizmu na rozwój rachunkowości w 

Indiach. Odpowiadając na pytanie o istniejące opracowania naukowe odnośnie związków 

między rozwojem rachunkowości Indiach a religią, stwierdzono, że uwaga badaczy skupia się 

na ekonomii buddyjskiej, opracowania na temat wpływu na ekonomię innych religii 

wyznawanych w tym kraju są nader nieliczne, pochodzą głównie z pierwszej połowy XX 

wieku, przy czym zdecydowanie brakuje badań na temat związków religii z rozwojem 

rachunkowości w tym kraju. Celem identyfikacji powiązań między religią a rozwojem 

rachunkowości wzięto zatem pod uwagę hinduizm jako potencjalny czynnik wpływający 

lokalnie na kształtowanie rachunkowości. Wychodząc od idei oraz wartości płynących z 

hinduizmu, podjęto próbę ukazania ich wpływu na rozwój systemów zapisów księgowych (w 

tym na współczesne techniki i rytuały księgowe), rachunkowości finansowej i zarządczej, 

rozwój mechanizmów kontrolnych oraz rozwój technik auditingu. Uzyskano w ten sposób 

obraz rozwoju rachunkowości w Indiach w kontekście wartości, zasad i norm religijnych jako 

czynnika kulturowego, z uwzględnieniem specyfiki środowiska, w jakim następował ów 

rozwój.  

Rozdział trzeci omawia wpływ konfucjanizmu na rozwój rachunkowości na przykładzie 

Chin. Opisano w nim wartości i zasady, jakimi kieruje się konfucjanizm, wskazując na 

zależności pomiędzy nimi a historyczną rozwojem prowadzenia ksiąg rachunkowych 

(rozwojem metodyki), zakresem informacji dostarczanych przez system rachunkowości, 

regulacjami prawnymi oraz rozwojem rachunkowości rządowej w Chinach.  

Buddyzm i jego koncepcje omówione zostały w rozdziale czwartym na przykładzie 

dwóch krajów azjatyckich, to jest Indii oraz Chin, w kontekście ukształtowania swoistego 

środowiska ekonomicznego, w którym rozwija się rachunkowość. Przedstawiono argumenty 

świadczące o wpływie buddyzmu na etykę rachunkowości, a także organizację 

rachunkowości w ujęciu historycznym (działalność klasztorów buddyjskich). 

Rozdział piąty stanowi rozważania nad wpływem islamu na rozwój rachunkowości 

indonezyjskiej. Przegląd piśmiennictwa pozwolił na sformułowanie wniosku, że istniejące 

opracowania odnośnie rozwoju rachunkowości tego kraju niemal nie poświęcają uwagi epoce 

prekolonialnej. Brakuje również opracowań poświęconych stricte roli religii jako kulturowego 

czynnika rozwoju rachunkowości. W rozdziale omówiono specyficzny wpływ islamu (wraz z 

jego etyką) na rozwój gospodarki społecznej i finansów, a co za tym idzie rachunkowości, 

uwzględniając wpływ nakazów i zakazów religijnych na kształt systemu rachunkowości 

islamskiej. Przedstawiono też rdzenne, tradycyjne wartości kształtujące system społeczny i 

ekonomiczny Indonezji. Następnie skupiono się na zależnościach pomiędzy możliwymi do 

wyodrębnienia wartościami kulturowymi charakterystycznymi dla Indonezji, a islamem, 

ukazując możliwe do dowiedzenia zależności pomiędzy religią, a rachunkowością. 

Przedstawione w rozdziale związki islamu z ideologią Pancasila, rzutującą na ukształtowanie 

środowiska gospodarczego, zasad i standardów rachunkowości w Indonezji pozwoliły na 

ukazanie roli religii jako czynnika wywierającego wpływ na rozwój rachunkowości w tym 

państwie. 

W rozdziale szóstym przeprowadzono porównanie pomiędzy rozpoznanymi wartościami 

religijnymi, które okazały się determinować w jakiś sposób rozwój systemu rachunkowości w 

poszczególnych krajach, a wymiarami kulturowymi sformułowanymi przez G. Hofstede oraz 

subkulturą rachunkowości według S. J. Graya. Pozwoliło to na ukazanie zależności pomiędzy 

atrybutami subkulturowymi rachunkowości danego kraju a wartościami kulturowymi, których 

źródło stanowi religia. Definicje kultury i tożsamości społecznej oraz - poprzez analogię - 

kulturowej przedstawione w tym rozdziale stanowiły podstawę do sformułowania autorskiej 

definicji tożsamości kulturowej rachunkowości z uwzględnieniem religii jako źródło 

określonych wartości. 
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W zakończeniu ujęto podsumowanie przeprowadzonych badań, dociekań i rozważań oraz 

płynące z nich wnioski, syntetycznie prezentując osiągnięcia w realizacji celów badawczych 

oraz omawiając wkład własny autorki do nauki o rachunkowości i postulowane kierunki 

dalszych badań. 

Strukturę zasadniczej części monografii w syntetyczny sposób przedstawiam w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Struktura rozdziałów monografii 

Tytuł rozdziału Tytuły podrozdziałów 

 

 

I 

Wpływ czynników kulturowych 

na rozwój rachunkowości 

 

1.1. Pojęcia systemu oraz modelu w odniesieniu do 

rachunkowości  

1.2. Rola czynników kulturowych w procesie wyjaśniania 

przyczyn zróżnicowania systemów rachunkowości 

1.2.1. Czynniki środowiskowe i ich wpływ na 

ukształtowanie systemów rachunkowości 

1.2.2. Religia jako czynnik kulturowy a klasyfikacja i 

rozwój systemów rachunkowości   

1.3. Uzasadnienie wykorzystania teorii G. Hofstede i S. J. 

Graya w badaniach nad wpływem religii na rozwój 

rachunkowości 

 

 

 

II 

Wpływ hinduizmu na rozwój 

rachunkowości na przykładzie 

Indii 

 

2.1. Charakterystyka i korzenie hinduizmu 

2.2. Próba podsumowania wpływu hinduizmu na 

ekonomię Indii 

2.3. Wpływ hinduizmu na rozwój metodyki i systemów 

zapisów księgowych oraz mechanizmów kontroli i 

technik auditingu 

2.3.1. Wpływ hinduizmu na rozwój metodyki i zapisów 

księgowych w starożytnych Indiach 

2.3.2. Wpływ hinduizmu na rozwój mechanizmów 

kontroli i technik auditingu w starożytnych Indiach 

2.3.3. Wpływ hinduizmu na praktyki rachunkowości we 

współczesnych Indiach  

2.4. Wpływ hinduizmu na zakres ujawnień 

2.5. Wpływ hinduizmu na zasady rachunkowości 

2.6. Hinduizm a użytkownicy informacji i ich 

wymagania odnośnie jej zakresu  

2.7. Hinduizm a etyka rachunkowości 

III 

Wpływ konfucjanizmu na 

rozwój rachunkowości na 

przykładzie Chin 

 

3.1. Konfucjanizm a tradycyjne chińskie wartości  

3.2. Wpływ konfucjanizmu na rozwój metodyki i 

systemów zapisów księgowych oraz mechanizmów 

kontroli i technik auditingu  

3.2.1. Konfucjanizm a rozwój techniki zapisów 

księgowych w Chinach 

3.2.2. Konfucjanizm a rozwój mechanizmów kontroli i 

technik auditingu w Chinach 

3.3. Wpływ konfucjanizmu na zakres ujawnień 

3.4. Wpływ konfucjanizmu na zasady rachunkowości 

3.5. Konfucjanizm a użytkownicy informacji i ich 

wymagania odnośnie ich zakresu 

3.6. Konfucjanizm a etyka rachunkowości 



 15 

 

 

 

 

IV 

Wpływ buddyzmu na rozwój 

rachunkowości na przykładzie 

Indii oraz Chin 

 

4.1. Potencjalne pozytywne i negatywne aspekty 

wpływu nauk buddyzmu na gospodarkę Indii 

4.2. Wpływ buddyzmu na rozwój metodyki i systemów 

zapisów księgowych oraz mechanizmów kontroli i 

technik auditingu  

4.2.1. Klasztory buddyjskie a rozwój zapisów 

księgowych oraz mechanizmów kontroli i technik 

auditingu w Indiach 

4.2.2. Klasztory buddyjskie a rozwój zapisów 

księgowych oraz mechanizmów kontroli i technik 

auditingu w Chinach 

4.3. Wpływ buddyzmu na zakres ujawnień 

4.4. Wpływ buddyzmu na zasady rachunkowości 

4.5. Buddyzm a użytkownicy informacji finansowych i 

ich wymagania odnośnie jej zakresu 

4.6. Buddyzm a etyka rachunkowości 

4.6.1. Buddyjska etyka rachunkowości w Indiach 

4.6.2. Buddyjska etyka rachunkowości w Chinach 

V 

Wpływ islamu na rozwój 

rachunkowości na przykładzie 

Indonezji 

 

5.1.  Znaczenie terminu „rachunkowość islamska” 

5.2. Ekonomia i rachunkowość w Indonezji 

5.2.1. Korzenie indonezyjskiej rachunkowości 

5.2.2. Rdzenne wartości kulturowe Indonezji oraz ich 

kontekst społeczny i gospodarczy 

5.2.3. Pancasila jako ideologia narodowa Indonezji 

5.3. Wpływ islamu na rozwój metodyki i systemów 

zapisów księgowych oraz mechanizmów kontroli i 

technik auditingu w Indonezji 

5.4. Wpływ islamu na zakres ujawnień  

5.5. Wpływ islamu na zasady rachunkowości  

5.5.1. Islam a zasady rachunkowości 

5.5.2. Islam a zasady rachunkowości w Indonezji 

5.6. Islam a użytkownicy informacji finansowych i ich 

wymagania odnośnie jej zakresu 

5.7. Islam a etyka rachunkowości 

 

 

VI Subkultura rachunkowości w 

Indiach, Chinach oraz Indonezji 

według teorii G. Hofstede i S. J. 

Graya i jej związek z religią – 

tożsamość kulturowa 

rachunkowości  

 

6.1. Wpływ religii na wybrane aspekty rachunkowości 

w Indiach, Chinach i Indonezji 

6.2. Subkultura rachunkowości Indii w świetle teorii G. 

Hofstede i S. J. Graya a wartości religijne 

6.3. Subkultura rachunkowości chińskiej w świetle 

teorii G. Hofstede i S. J. Graya a wartości religijne 

6.4. Subkultura rachunkowości indonezyjskiej w świetle 

teorii G. Hofstede i S. J. Graya a wartości religijne 

6.5. Tożsamość kulturowa rachunkowości – propozycja 

definicji 
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4.3.4. Metody badawcze 

 

Temat pracy i jej cel główny oraz cele cząstkowe przesądziły o doborze metod 

badawczych. W pracy posłużyłam się metodą analizy opisowej, porównawczej i krytycznej 

analizy literatury oraz analogii, a także metodą interpretacji i objaśniania. W odniesieniu do 

cytowanych oryginalnych tekstów historycznych poświęconych zagadnieniom poruszanych w 

monografii wykorzystałam również po części hermeneutykę (zgodnie z założeniem, że może 

być traktowana jako sztuka lub jako metoda postępowania i że posiada swój wymiar 

metodologiczny, istniejący np. w pojęciu koła hermeneutycznego, zwłaszcza w jego 

tradycyjnym ujęciu) (Duszak, 1998; Bühler, 2004) i przy zastrzeżeniu, iż współcześnie 

podkreśla się, że hermeneutyka nie wypracowała żadnej określonej metody, raczej wchodzi w 

związki z różnymi metodami - zwłaszcza z fenomenologią, strukturalizmem, semiotyką. 

Skądinąd metoda hermeneutyczna jest wykorzystywana we współczesnej analizie dyskursu 

(Spitzmüller i Warnke, 2011).  

W badaniu systemu wartości kulturowych (a tym samym również religijnych) wyróżnia się 

dwa podejścia: dedukcyjne oraz indukcyjne. Opracowania cechujące się podejściem 

dedukcyjnym badają przede wszystkim źródła historyczne pod kątem kształtowania się 

wartości kulturowych. Podejście indukcyjne wykorzystuje metody antropologiczne, badając 

ludzkie zachowania w celu identyfikacji wartości kulturowych (Zhu, 2008). Prezentowane 

opracowanie wykorzystuje oba podejścia, wychodząc od podstawowych zasad i norm 

obowiązujących w danym kręgu kulturowym, śledząc ich ewolucję, z naciskiem na religię i 

jej kanon wartości i rozważając, czy można wobec tego znaleźć i uzasadnić powiązanie 

pomiędzy nimi a rozwojem rachunkowości w danym kraju (obecnie i w ujęciu historycznym). 

Jednocześnie, konstatując stan faktyczny (funkcjonujący krajowy system rachunkowości, jego 

cechy charakterystyczne), dokonałam identyfikacji wartości religijnych, poszukując następnie 

powiązań między rzeczywistością a tymi wartościami, uwzględniając przy tym fakt, że 

niektóre koncepcje i praktyki rachunkowości są z natury swej obojętne religijnie (jak i 

kulturowo).   

  

4.3.5. Rezultaty poznawcze  

 

Rezultatem badań przeprowadzonych w monografii są wnioski, oceny i postulaty o 

charakterze zarówno teoretycznym, jak i poznawczym. Osiągnięto cel pracy, a postawiona we 

wstępie hipoteza odnośnie wpływu religii na rozwój rachunkowości została zweryfikowana 

pozytywnie. 

Ostatecznym rezultatem badań jest stwierdzenie, że skutkiem wpływu religii na rozwój 

rachunkowości jest istnienie tożsamości kulturowej rachunkowości i zaproponowanie 

autorskiej definicji tego terminu, uwzględniającej determinujący wpływ norm etycznych i 

moralnych, których źródłem jest religia, co wiąże się z realizacją celu głównego monografii 

jak i celu szczegółowego, jakim było opracowanie takiej definicji. 

W monografii, realizując cele szczegółowe, wykazałam zależności pomiędzy czynnikami 

kulturowymi a rozwojem rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem religii jako źródła 

wartości kulturowych - odwołując się do istniejących teoretycznych koncepcji oraz modeli 

rozwoju rachunkowości na podstawie tekstów źródłowych. Analizując dotychczasowy 

poziom ustaleń odnośnie wpływu religii na rachunkowość w literaturze przedmiotu, 

stwierdziłam istnienie luki poznawczej w tym obszarze. Jest to szczególnie widoczne w 

odniesieniu do religii dominujących w krajach azjatyckich, jak buddyzm, hinduizm, 

konfucjanizm, a także islam. Tym samym wykazałam zasadność podjęcia rozważań na temat 

wpływu religii na rozwój rachunkowości, a cel związany z identyfikacją nieopisanych (lub 

bardzo słabo rozpoznanych) dotychczas w literaturze obszarów – kręgów kulturowych, 
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systemów religijnych i filozoficznych oraz ich ewentualnej roli w rozwoju rachunkowości 

został zrealizowany. 

Weryfikacja hipotezy, pozwalająca jednocześnie na osiągnięcie celów szczegółowych 

(którymi były identyfikacja powiązań między religią a rozwojem rachunkowości w 

wybranych krajach reprezentujących określone kręgi kulturowe i ukazanie roli religii jako 

czynnika wpływającego na rozwój rachunkowości, w zależności od środowiska, w którym 

ewaluowała) przebiegała następująco. Analizowałam wpływ religii na rachunkowość w 

Indiach, Chinach oraz Indonezji w kontekście rozwoju metodyki i technik księgowania, 

mechanizmów kontroli i auditingu, dominujących zasad rachunkowości, użytkowników 

informacji oraz ich potrzeb, zakresu ujawnień, wreszcie etyki rachunkowości. Z ustaleń 

wynika, że wpływ ten w większości przedstawionych powyżej aspektów określić można jako 

znaczny lub istotnie zauważalny. W przypadku Indii wykazałam, że wpływ hinduizmu i jego 

religijne przesłanie na rozwój mechanizmów kontroli i auditingu uwidacznia się już w Indiach 

starożytnych, na bardzo wczesnym etapie rozwoju rachunkowości. Analiza treści tekstów 

religijnych pozwoliła na wysnucie wniosku, że w oparciu o koncepcję arthy, to jest 

dobrobytu, z uwagi na jej znaczenie dla realizacji kamy i dharmy, czyli zaspokojenia 

ziemskich potrzeb oraz ustanowienia porządku moralnego, skonstruowany został system 

kontroli zarządczej i porządek hierarchiczny, na którym opierała się struktura ówczesnego 

państwa. Źródłem tej koncepcji są najstarsze teksty religijne hinduizmu (Wedy). 

Wypracowany wówczas system kontroli wewnętrznej i zewnętrznej cechuje się dążeniem do 

zachowania równowagi, zgodnie z ideą svadharmy oraz shramana. System ten, dający impuls 

do rozwoju rachunkowości jako instrumentu kontroli, opierał się jednocześnie na będącym 

produktem hinduizmu systemie kastowym społeczeństwa. Mechanizmy kontrolne, w tym 

wypracowane standardy postępowania odnoszące się do praktyki rachunkowości, 

wykorzystywały wedyjskie normy społeczne jako klasyfikacyjne ramy akceptowalnych w 

organizacji zachowań. Kluczowa dla funkcjonowania tego systemu kontroli rola 

rachunkowości wymusiła wypracowanie kompletnych ram koncepcyjnych rachunkowości 

wraz z jej zasadami oraz zaleceniami odnośnie raportowania. W odniesieniu do rozwoju 

metodyki rachunkowości i technik księgowania, poddałam analizie treść Arthashastry oraz 

Wed i ustaliłam, że, jakkolwiek Arthashastra nie wykazuje bezpośrednich związków z 

przesłaniem hinduizmu, to można wykazać pewne powiązania pomiędzy rozwojem techniki 

księgowej Mahajani a treściami zawartymi w Rygwedzie. Wykazałam też, że kastowość 

społeczeństwa Indii zdeterminowała język, w którym dokonuje się zapisu operacji 

księgowych w Mahajani, zaś współcześnie obserwowane praktyki księgowe w Indiach 

pozostają pod silnym wpływem zarówno symboliki, jak i rytuałów hinduistycznych. 

Wszystkie działania rytualne obserwowane obecnie w praktyce indyjskiej rachunkowości 

mają związek z bóstwem hinduistycznym Lakshmi, będącym ucieleśnieniem koncepcji 

hinduistycznej zarówno bogactwa i powodzenia, jak i zrównoważonego rozwoju. Do 

koncepcji tej wprost nawiązuje Shubh Laabh jako cecha jakościowa księgowości indyjskiej i 

idea „zysku moralnego”, oraz symbolika swastyki w księgach rachunkowych. Wpływ 

hinduizmu na zasady, jakimi kieruje się rachunkowość w Indiach zweryfikowałam 

pozytywnie, wykazując, że można go powiązać z koncepcją karmy oraz ascezy, co przekłada 

się na istotność zasady ostrożności. Wynikająca z hinduizmu silna skłonność do rytualizacji 

wszelkich działań implikuje z kolei małą istotność zasady prawdziwego i rzetelnego obrazu 

czy też wyższości treści nad formą. Zarazem jednak wizja gospodarki społecznie 

zorientowanej, opartej na zasadach odpowiedzialności społecznej i harmonii (joga-kshema), 

wpływa na przypisanie obu wspomnianym zasadom znaczącej wagi. Stwierdziłam, że 

ambiwalencję, przekładającą się na fakt, że rachunkowość w Indiach cechuje 

niejednoznaczny, „umiarkowany” konserwatyzm, można wyjaśnić przynajmniej częściowo 

oddziaływaniem systemu kastowego i kredytem zaufania, jakim cieszą się w społeczeństwie 
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Indii osoby wywodzące się z kast wyższych, spośród których rekrutują się tradycyjnie 

przedstawiciele zawodów wolnych i profesjonaliści (w tym z dziedziny rachunkowości).  

Weryfikując pozytywnie wpływ hinduizmu na krąg odbiorców informacji dostarczanych 

przez rachunkowość i ich oczekiwania pod tym względem oraz zakres ujawnień, zwróciłam 

uwagę na fakt, że odbiorcami dostarczanych informacji byli przede wszystkim urzędnicy 

dworu, a ich potrzeby jako interesariuszy oparte były w dużej mierze na wartościach 

wynikających z Wed (jak joga-kshema). Ustaliłam też, że zarówno w przeszłości, jak i 

współcześnie, informacje liczbowe dostarczane przez rachunkowość nie stanowią głównej 

przesłanki do oceny osiągnięć jednostek. Ocena ta, zgodnie z hinduską tradycją (koncepcja 

dharmy), kładącą nacisk na harmonię wymiarów technicznego, moralnego, kulturowego i 

ludzkiego, opiera się w dużej mierze na informacjach niefinansowych. Ponadto hinduistyczna 

zasada harmonii przekłada się na potencjalnie duże zainteresowanie społeczne informacjami 

zarówno finansowymi, jak i niefinansowymi dotyczącymi działalności gospodarczej i jej 

wpływu na otoczenie. Wpływ hinduizmu na zakres ujawnień w rachunkowości, jak 

stwierdziłam, przejawia się w rytualizacji czynności związanych z gromadzeniem, 

przetwarzaniem i raportowaniem danych, co wymusza przestrzeganie tradycyjnych zasad 

(reprezentujących wartości mające istotne znaczenie dla m.in. zrównoważonego rozwoju) i 

sprzyja transparentności. Jednocześnie dyskomfort związany z zakłóceniem przebiegu tego 

rytuału, wraz z silnym imperatywem religijnej ufności, ściśle związanej z hinduistyczną 

koncepcją Satyi i Asteyi, sprawia, że rzeczywisty nacisk na ujawnianie informacji 

dostarczanych przez rachunkowość jest niewielki i tym samym implikuje raczej umiarkowany 

zakres ujawnień. W monografii wykazałam, że dotyczy to przede wszystkim informacji 

liczbowych (co powiązałam z ideą ascezy oraz zawartą w Wedach koncepcją dharmy).  

W kontekście wpływu hinduizmu na etykę rachunkowości w Indiach, przedstawiłam dowody 

na to, iż zalecenia etyczne zawarte w tekstach religijnych Wed wywierały wpływ na postawy 

osób zawodowo zajmujących się rachunkowością na długo przed wprowadzeniem w Indiach 

profesjonalnych kodeksów etycznych (czego dowodem jest treść Arthashastry). Jest to etyka 

odwołująca się do poczucia obywatelskiego obowiązku i użyteczności społecznej. Po dziś 

dzień wyznawcy hinduizmu swe przekonania religijne i wartości moralne przekładają na 

wartości społeczne (między innymi poprzez rytualizację czynności), co nie pozostaje bez 

wpływu również na etykę rachunkowości.  

W odniesieniu do konfucjanizmu, rezultatem poznawczym monografii są przedstawione w 

niej dowody na znaczący wpływ nauk Konfucjusza na rozwój rachunkowości w Chinach. 

Weryfikacja hipotezy jest w tym przypadku pozytywna w odniesieniu zarówno do metod 

księgowania oraz mechanizmów kontroli i auditingu w Chinach, jak i zasad rachunkowości, 

kręgu odbiorców informacji, ich potrzeb w tym względzie oraz zakresu ujawnień, podobnie 

jak etyki chińskiej rachunkowości. W monografii dokonałam podsumowania głównych idei 

konfucjanizmu, na które składają się kolektywizm, rodzina i wartości interpersonalne, a 

przede wszystkim harmonia. Jak ustaliłam, pięć kardynalnych cnót w doktrynie 

konfucjanizmu, czyli Ren, Yi, Li, Zhi i Xin, wywarło znaczący wpływ na kształt organizacji 

społecznej Chin, a także sposób funkcjonowania chińskiej gospodarki. Cnoty te przełożyły się 

zarazem na rozwój rachunkowości w Chinach. W monografii powiązałam idee konfucjanizmu 

z rozwojem metod księgowania w Chinach, udowadniając, że istnieje pomiędzy nimi 

zauważalna korelacja. Wychodząc od dualności i zarazem równowagi rzeczy i zjawisk, 

charakterystycznych dla chińskiego rozumienia świata, wiążąc je z ideą harmonii („Drogi 

Środka”) sformułowaną przez Konfucjusza, wykazałam ich zgodność z charakterystycznymi 

cechami księgowości chińskiej, odmiennymi od techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych na 

Zachodzie. Cechy te to zachowanie jako nadrzędnej zasady równowagi przy braku wyraźnego 

rozgraniczenia kapitału i zobowiązań oraz kapitału i zysku, pomiar zysku w oparciu o zasadę 

kasową (etyczna przeciwstawność Yi i Li znacząco utrudnia bowiem wyznawcom 
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konfucjanizmu mierzenie zysku, podobnie jak i kosztów), czy wreszcie zgodne z 

konserwatywnym podejściem Konfucjusza do ryzyka przywiązanie do kosztu historycznego i 

wygładzanie dochodów zróżnicowanych w czasie, zaniżanie okresowych przychodów i 

wielkości kapitału. Tym samym udowodniłam, że poza wpływem na rozwój technik 

księgowania, wartości konfucjanizmu determinują wagę zasady ostrożności jako naczelnej 

zasady chińskiej rachunkowości (konserwatyzm w zakresie pomiaru). Analiza konfucjańskiej 

koncepcji więzi społecznych Wu Lun i guanxi jako ich pochodnej, pozwoliła na ustalenie, iż 

koncepcja ta, warunkując poszanowanie i lojalność wobec hierarchii i starszeństwa, przekłada 

się znacząco na zakres ujawnień w chińskiej rachunkowości (mała transparentność) i na etykę 

osób zawodowo związanych z rachunkowością (relatywizm). Konfucjanizm w swych 

założeniach filozoficznych jest bowiem introspekcyjny, jego przekaz religijny jest przede 

wszystkim etyczny, lecz nie utylitarny, a ideologia tradycjonalistyczna, będąca niejako jego 

rdzeniem, poprzez presję na przestrzeganie uświęconych rytuałów i tradycji kładzie nacisk 

raczej na konformizm. Ustaliłam również, istnieje także możliwy do wykazania związek 

pomiędzy naukami Konfucjusza a zakresem i charakterem informacji dostarczanych przez 

rachunkowość w Chinach oraz gronem odbiorców tych informacji. W perspektywie 

historycznej jak i współcześnie w Chinach są to informacje w skali makro, na potrzeby 

zarządzania firmą i aparatu fiskalnego – co służyć ma dobru społecznemu w rozumieniu 

konfucjańskim (za co odpowiedzialne są ponownie konfucjańska gloryfikacja hierarchii 

władzy oraz koncepcja Yi i Li). 

W odniesieniu do rozwoju mechanizmów kontroli i auditingu, w monografii dokonałam 

spostrzeżenia, iż analizując rozwój doktryny konfucjańskiej w Chinach, można zauważyć, że 

przez wiele stuleci Chiny rozwijały biurokratyczny feudalizm wspierany przez jednolity 

system kontroli ideologicznej. Struktura ta zbudowana na stabilności jako wartości 

jakościowej samej w sobie, pozostawała odporna na zmiany i nie tylko nie wspierała, ale i nie 

tolerowała twórczego i niekonwencjonalnego myślenia. Ta sytuacja stanowiła jednocześnie 

dobry grunt do rozwoju idei konfucjańskich w Chinach, jak i czynnik 

wspomagający/wzmacniający ugruntowanie się w społeczeństwie chińskim przesłania 

płynącego z nauk Konfucjusza. Nauki te warunkowały nierównomierny i zarazem powolny 

rozwój chińskiej rachunkowości (rachunkowość sektora publicznego a prywatnego) ze 

względu na małą istotność działalności gospodarczej nastawionej na zysk (Li i Yi), przy 

uwypukleniu funkcji kontrolnej rachunkowości jako zgodnej z koncepcją lojalności i 

otwartości w rozumieniu konfucjańskim (a jednocześnie minimalnej kodyfikacji zasad i 

regulacji). W monografii przedstawiłam dowody na to, że statyczny charakter sprawozdań 

finansowych w Chinach, podobnie jak nastawienie systemu rachunkowości na pozyskiwanie 

danych w skali makroekonomicznej i nacisk na funkcję kontrolną przy możliwie minimalnym 

uregulowaniu prawnym, wykazują znaczące związki z koncepcjami konfucjańskimi (służba 

publiczna, dla dobra społecznego zgodnie z hierarchiczną strukturą więzi Wu Lun, 

przeciwstawność pierwiastków Yi i Li, afektywne więzi guanxi).  

Kolejnym rezultatem poznawczym monografii jest wykazanie wpływu buddyzmu na 

rozwój rachunkowości w Indiach i Chinach. Dokonałam porównania rozwoju buddyzmu w 

obu krajach, uwzględniając różne szkoły i tym samym koncepcje tej religii oraz różnice 

środowiskowe. Tym samym zidentyfikowałam czynniki, które doprowadziły w Chinach do 

wykształcenia się odmiany buddyzmu bardziej merkantylnego, aniżeli to miało miejsce w 

Indiach. Weryfikacja hipotezy odnośnie wpływu buddyzmu na rozwój rachunkowości w 

wymienionych krajach i w tym przypadku wypadła generalnie pozytywnie. Wpływ buddyzmu 

na rachunkowość, jeśli chodzi o rozwój technik księgowania i mechanizmy kontroli oraz 

audytu, według ustaleń poczynionych w monografii wiąże się głównie z powstaniem 

złożonych organizacji, jakimi są klasztory buddyjskie i ich potrzebami informacyjnymi oraz 

kontrolnymi w związku z koniecznością zarządzania kumulowanym bogactwem. Zachowane 
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księgi rachunkowe klasztorów zawierają dowody na to, iż buddyzm wywarł wpływ na język 

chińskiej rachunkowości. Zainicjowane przez nowe jednostki organizacyjne, jakimi były 

klasztory buddyjskie, zmiany w ekonomii Chin, znalazły też swoje odzwierciedlenie w 

zmianach w nastawionej w głównej mierze na dokumentowanie i kontrolę podatków oraz 

wydatków rachunkowości rządowej (przede wszystkim w zakresie pomiaru pieniężnego), 

podobnie jak w samej rachunkowości klasztornej. Można wnioskować, że pojawienie się 

klasztorów buddyjskich w Chinach i rozmach prowadzonej przez nie działalności 

gospodarczej dały impuls nie tylko do zdefiniowania nowych pojęć i definicji księgowych, ale 

również do rozwoju zapisu czterokolumnowego, a następnie zapisu podwójnego w chińskiej 

księgowości. Jednocześnie w monografii dowiodłam jednoznacznego związku pomiędzy 

pojawieniem się klasztorów buddyjskich na terenie Indii a rozwojem technik i organizacji 

rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk kontrolnych, w tym regionie. 

Dowodzenie oparłam na przestudiowaniu zarówno zachowanych po dziś dzień inskrypcji, jak 

i zwojów klasztornych. Ustaliłam, że na sposób zarządzania dobrami materialnymi wyraźny 

wpływ wywarła buddyjska etyka oparta na zasadzie umiarkowanego zużycia i jednocześnie 

uzyskania maksymalnej użyteczności dóbr konsumpcyjnych, natomiast doktryna sīla i 

wynikające z niej dążenie do jak największej transparentności przełożyły się na sposoby 

prowadzenia i kontroli ewidencji księgowej, w szczególności wypracowania standardów 

regularnego audytu. Przy czym klasztory buddyjskie nie tylko wykorzystywały, ale i 

rozwijały systematyczne prowadzenie dokumentacji oraz mechanizmy kontroli wewnętrznej, 

dostosowując je do swoich potrzeb, podobnie jak terminologię (w monografii wskazałam na 

zauważalne podobieństwa jak i różnice pomiędzy buddyjską rachunkowością klasztorną w 

Indiach i traktatem Kautilyi). 

Wpływ buddyzmu na zasady rachunkowości w obu krajach badałam w oparciu o 

koncepcję karmy i ascezy oraz cnoty współczucia. Wynika z nich dążenie do 

zrównoważonego (społecznie, ekonomicznie i ekologicznie) rozwoju. Wskazuje na to w 

mojej opinii jednoznacznie analiza treści tekstów buddyjskich, w szczególności Sigālovada-

sutta. W sutrze tej zawarte zostały zasady etycznego zarządzania, zgodne ze współczesnymi 

założeniami ESD i CSR, jak również terminy wprost odnoszące się do działalności 

ekonomicznej. Sformułowane przez Buddę zasady Ośmiorakiej Ścieżki wyrażają w gruncie 

rzeczy koncepcję zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Podejście takie 

wydaje się sprzyjać zarówno konserwatywnemu podejściu do pomiaru wartości, jak i nadaniu 

szczególnej wagi zasadom prawdziwego, rzetelnego i wiernego obrazu. Czynnikiem 

ograniczającym natomiast jest w tym przypadku (podobnie jak w hinduizmie) wielkie 

znaczenie, jakie nadaje buddyzm zaufaniu i współpracy. Przekłada się to nie tylko na nadanie 

odpowiedniej wagi poszczególnym zasadom rachunkowości, ale i wywiera wpływ na zakres 

ujawnień (a także wymagania interesariuszy w tej dziedzinie). W przypadku Chin przesłanie 

buddyzmu wzmacnia przekaz płynący z nauk Konfucjusza jeśli chodzi o konserwatyzm 

rachunkowości i dyskrecję, co wiąże się z mentalnością wyznawców (myślenie pozytywne, 

negatywne doświadczenia postrzegane jako czynnik wspomagający rozwój duchowy i tym 

samym postęp na Ośmiorakiej Ścieżce, niewielka waga informacji czysto finansowych). W 

przypadku Indii natomiast wpływ na zakres ujawnień i zasady rachunkowości pod względem 

nasilenia przypomina wpływ hinduizmu – jest zauważalny, lecz raczej ambiwalentny.  

Pod względem kręgu odbiorców i ich oczekiwań co do zakresu informacji, buddyzm w 

przypadku Indii, jak dowiodłam w monografii, stanowi podłoże do rozwoju CSR (szczególnie 

istotne w tym kontekście przesłanie „uniwersalnego współczucia” i „umiejętnych środków”, 

oraz koncepcje annata i sīla). W monografii przedstawiłam przesłanki tego wpływu, 

skłaniające do wniosku, że zwłaszcza sīla jako element zasad moralnych doprowadziła w 

Indiach do wykształcenia się znacznie wcześniej, aniżeli miało to miejsce w krajach Europy 

Zachodniej, koncepcji raportowania zintegrowanego, a przynajmniej poczucia, że taka 
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właśnie powinna być rola rachunkowości – łączenie informacji finansowych i 

niefinansowych, ukazujące powiązania pomiędzy nimi. Krąg potencjalnych interesariuszy jest 

bardzo szeroki, podobnie jak potencjalne oczekiwania co do zakresu informacji. 

Jednocześnie, jak wykazałam, w przypadku Chin wpływ buddyzmu pod tym względem 

pozostaje raczej w sferze deklaracji. Jakkolwiek sprawozdawczość rozwoju zrównoważonego 

i odpowiedzialności społecznej również postrzega się tu w kontekście harmonii społecznej, 

jednak zdecydowanie bardziej w ujęciu konfucjańskim, a zatem z podkreśleniem stabilności 

rozwoju, z wszystkimi tego konsekwencjami, w tym przywiązaniem do dotychczasowego 

sposobu raportowania informacji. W tym wypadku wpływ buddyzmu na krąg odbiorców 

informacji i ich oczekiwania uznać należy za niejasny. 

W odniesieniu do rozwoju etyki rachunkowości w Indiach, jak ustaliłam, buddyzm 

determinuje jej wymiar etyczny (poprzez koncepcję sīla). Ideologia buddyzmu podkreśla 

potrzebę silnego i szeroko rozumianego zaangażowania etycznego (nacisk na uwzględnianie 

interesów całego społeczeństwa, co nakazuje postrzegać funkcje rachunkowości i role 

pełnione przez osoby związane z nią zawodowo w kategorii zarówno służby, jak i misji). 

Brak przywiązania do dóbr materialnych, gromadzenie bogactwa poprzez sumienną pracę i 

wstrzemięźliwość w konsumpcji jako cnoty są tu wyznacznikiem moralności i właściwego 

postępowania, hamulcem dla zachowań nagannych. W przypadku Chin buddyzm niejako 

łagodzi konfucjańskie potępienie postaw merkantylistycznych. Jednocześnie jednak etyka 

buddyzmu w swej odmianie chińskiej umacnia przesłanie konfucjanizmu nakazujące 

lojalność i szacunek względem osób stojących wyżej w hierarchii, jako warunkujące 

harmonię społeczną (z wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla niezależności osób 

zawodowo parających się rachunkowością). 

Kolejnym rezultatem poznawczym pracy pozwalającym na weryfikację postawionej w 

niej hipotezy jest ustalenie wpływu, jaki islam jako religia wywarł na rozwój rachunkowości 

w Indonezji. Omówiłam pojęcie rachunkowości islamskiej, funkcjonujące w literaturze 

przedmiotu, oraz jej zasady mające źródło w Koranie i ich wpływ na pewne cechy 

rachunkowości w krajach muzułmańskich. W pracy zawarłam również historię rozwoju 

rachunkowości indonezyjskiej w epoce pre-kolonialnej w kontekście wpływu na nią 

islamskiej myśli gospodarczej, systemu numerycznego i monetarnego oraz zasad handlu. Z 

uwagi na cel szczegółowy monografii, jakim jest ukazanie roli religii w ukształtowaniu się 

rachunkowości, w zależności od środowiska, w którym ewaluowała, w pracy szeroko 

omówiłam rdzenne zasady jawajskie, będące czynnikiem kształtującym społeczne i 

gospodarcze środowisko Indonezji. W kontekście funkcjonujących w Indonezji 

wspomnianych norm i zasad kształtujących tamtejsze środowisko społeczno-biznesowe 

przeprowadziłam analizę założeń ideologii Pancasila, determinującej sposób funkcjonowania 

zarówno gospodarki, jak i społeczeństwa indonezyjskiego, wykazując daleko posuniętą 

zgodność Pancasili z naczelnymi zasadami islamu i jego ideą ekonomii społecznej oraz 

zrównoważonego rozwoju celem osiągnięcia powszechnego dobrobytu wspólnoty wiernych.  

Przeprowadzone rozważania odnośnie wpływu islamu na rachunkowość w Indonezji i jej 

rozwój można skonkludować następująco: analiza nie daje podstaw do stwierdzenia, że religia 

ta w istotny i bezpośredni sposób wpłynęła na rozwój technik księgowania w Indonezji, 

chociaż dowiedziono, że przyjęcie systemu cyfr arabskich stanowiło impuls do rozwoju i 

równocześnie ujednolicenia ewidencji zdarzeń gospodarczych w tym regionie. Indonezja nie 

przyswoiła jednak charakterystycznego dla rachunkowości krajów muzułmańskich 

historycznego zapisu księgowego „drabiny”. Wiążę ten fakt z kolonialną historią archipelagu 

i stosunkowo wczesnym narzuceniem tam przez Holendrów konwencjonalnych technik 

księgowania. W monografii przedstawiłam jednak dowody na to, że fundamentalne koncepcje 

islamu (rozróżnienie pomiędzy działalnością haraam i halal, koncepcja sprawiedliwego 

zysku, ograniczonej własności, sprawiedliwości społecznej, jak również nacisk na 
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wstrzemięźliwość czy zasady dystrybucji bogactwa we wspólnocie wiernych) wywarły 

wpływ na ukształtowanie się w Indonezji systemu finansów publicznych, a co za tym idzie 

mechanizmów kontroli wpływów i wydatków (w kształcie charakterystycznym dla państw 

muzułmańskich). Szczególnie istotna jest w tym przypadku rola zakat jako muzułmańskiego 

systemu opodatkowania, również w kontekście rozwoju księgowości (wycena własności 

objętej opodatkowaniem). W odniesieniu do zakresu ujawnień oraz kręgu interesariuszy i ich 

potrzeb informacyjnych w przypadku Indonezji, ustaliłam, iż wpływ islamu na 

transparentność rachunkowości jest w tym kraju niejednoznaczny, jakkolwiek z perspektywy 

zasad islamu transparentność ma fundamentalne znaczenie z uwagi na religijne koncepcje 

odpowiedzialności i własności i tym samym odmienność celów islamskiej rachunkowości i 

sprawozdawczości finansowej w porównaniu z rachunkowością konwencjonalną. Ponieważ 

prawem ummy jest dostępność informacji na temat wpływu działań dowolnego podmiotu na 

dobrobyt społeczności zgodnie z wymogami szariatu, w tym informacji w jaki sposób te cele 

zostały osiągnięte, warunkowałoby to bardzo szeroki krąg odbiorców informacji o charakterze 

finansowym i niefinansowym i równie szeroki zakres ujawnień. Jak ustaliłam, indonezyjska 

ideologia Pancasila wykazuje daleko posuniętą zgodność z wartościami islamu, w 

szczególności systemowy aspekt jej wdrażania odpowiada w pełni islamskiej koncepcji 

Shura. Stanowi to również przesłankę dla zgłaszanego zapotrzebowania na informacje 

dostarczane przez rachunkowość w zakresie charakterystycznym dla państw muzułmańskich i 

potrzeby transparentności. Analiza wykazała jednak, że ze względu na uwarunkowania 

polityczne i gospodarcze, jak również wartości jawajskie stanowiące istotną część kulturowej 

tożsamości Indonezyjczyków, indonezyjska rachunkowość cechuje się tendencją do 

zachowania dyskrecji (ujawniania informacji jedynie ściśle określonej grupie 

zainteresowanych). Jednak w odniesieniu do kręgu odbiorców i zapotrzebowania na 

informacje charakterystyczne dla rachunkowości islamskiej, ustalono, że takie potrzeby są 

przez indonezyjskie społeczeństwo zgłaszane. Dotyczy to również zasad rachunkowości – 

rachunkowość konwencjonalna, uznana za dziedzictwo kolonializmu, została przez 

Indonezyjczyków jednoznacznie odrzucona. Wpływ islamu jest zatem w tym zakresie 

wyraźnie widoczny. Jak ustaliłam, etyka islamu i wynikające z niej ramy konceptualne 

rachunkowości dały impuls do wypracowania w Indonezji standardów rachunkowości 

zgodnych z prawem szariatu (przyjęcia podwójnego systemu rachunkowości). Co niezwykle 

istotne, wdrożone dotychczas indonezyjskie standardy rachunkowości są zgodne z Szarią w 

zakresie szerszym, aniżeli uwzględniają to standardy AAOIFI, a opracowywane są zarówno 

dla instytucji finansowych, jak i niefinansowych – tak, by docelowo regulować w Indonezji 

wszelkie transakcje ekonomiczne zgodnie z nauką islamu. Rozważając wpływ islamu na 

etykę rachunkowości w Indonezji stwierdziłam ponadto, że zasady, jakimi kierować się musi 

w kontekście religijnym muzułmański profesjonalista z dziedziny rachunkowości (khalifah, 

aamanah, taqwa, ‘adl, a’del, ma'ruf, khayr, birr, qist, ihsan, sabr), ze względu na holizm 

islamskiej myśli etycznej i daleko posunięte podobieństwo do zasad moralnych zawartych w 

Pancasila, silnie determinują postawy etyczne indonezyjskich księgowych czy audytorów. 

Na kolejnym etapie dociekań w monografii dokonałam porównania uzyskanych wyników 

badań z powszechnie znanymi i stosowanymi w celach badania wpływu kultury na 

rachunkowość teoriami G. Hofstede oraz S. J. Graya (zgodnie z jednym z celów 

szczegółowych). Efektem tego porównania było wykazanie daleko idącej spójności wyników 

uzyskiwanych w teorii zarówno G. Hofstede, jak i S. J. Graya z ustaleniami poczynionymi w 

monografii na temat wpływu religii na rozwój rachunkowości. Dowiodłam tym samym, że 

można wskazać zależności pomiędzy atrybutami subkulturowymi rachunkowości danego 

kraju uzyskanymi w oparciu o teorie Hofstede i Graya a możliwymi do ustalenia na podstawie 

przeprowadzonej analizy wartościami kulturowymi, których źródło stanowi religia 

dominująca w danym kraju. Wartości kulturowe sformułowane przez G. Hofstede, 
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charakterystyczne dla danego kraju, znajdują swe potwierdzenie i przyczyny w ustaleniach 

poczynionych w pracy, dając się powiązać jednoznacznie z wpływem, jaki na kształt systemu 

społecznego i gospodarczego wywierają wartości dominującej w danym kraju religii. 

Ustalenia w zakresie wpływu, jaki religie wywierają na rozwój rachunkowości w 

poszczególnych krajach analizowanych w monografii, każdorazowo wykazują cechy zbieżne 

z zaprezentowanymi w teorii subkultury rachunkowości S. J. Graya, pozwalając jednocześnie 

tłumaczyć wyniki jakie w wymiarach wartości subkulturowych osiągają poszczególne kraje 

wpływem wartości religijnych. Tym samym monografia dostarcza kolejnego argumentu za 

przydatnością wykorzystywania tego modelu w badaniach nad rachunkowością z 

perspektywy kulturowej, mimo pewnych (wskazanych w pracy) jego słabości, co postrzegać 

należy jako wkład do nauki o rachunkowości. Jednocześnie jest to pierwsza w literaturze 

przedmiotu próba powiązania wartości kulturowych i wynikających z nich atrybutów 

subkulturowych rachunkowości w teorii Hofstede i Graya wyłącznie z wpływem wartości 

religijnych na rachunkowość. Podkreślenia wymaga fakt, że w monografii uwzględniono 

odrębności zarysowujące się pomiędzy Tajwanem i Hongkongiem oraz tzw. Chinami 

kontynentalnymi w świetle wymiarów kulturowych zdefiniowanych przez G. Hofstede, 

podczas gdy opublikowane do tej pory opracowania odnoszą się wyłącznie do Chin 

kontynentalnych. Przy okazji uprawniony jest wniosek, że wpływ konfucjanizmu w dużej 

mierze negatywnie odbił się na rozwoju chińskiej rachunkowości, hamując tenże rozwój na 

dziesięciolecia, a nawet stulecia, czego przyczyn upatrywać należy w konfucjańskiej etyce 

kulturowej odrzucającej akceptację zysku. Wartości te hamowały w Chinach rozwój komercji 

i wytworzenie tym samym swoistej klasy biznesowej, kapitalistycznego przedsiębiorstwa, 

stanowiąc jednocześnie podatny grunt dla akceptacji ideologii komunistycznej w wymiarze 

gospodarczym, a obecnie utrudniają zaadoptowanie zachodnich technik rachunkowości.  

Co więcej, z ustaleń poczynionych w monografii wynika, że w przypadku współczesnej 

Indonezji najprawdopodobniej spodziewać się można poważnych zmian w subkulturze 

tamtejszej rachunkowości, za co odpowiedzialny jest udowodniony w pracy coraz silniejszy 

wpływ islamu na potrzeby interesariuszy, zakres ujawnień, oraz zasady rachunkowości.   

W kontekście wkładu naukowego oraz znaczenia niniejszej pracy dla poszerzenia wiedzy 

wskazać należy, iż jest to pierwsze opracowanie porządkujące i podsumowujące 

kompleksowo stan wiedzy w odniesieniu do wpływu wartości religijnych na rozwój 

rachunkowości w wybranych państwach azjatyckich. Zgodnie z zamierzeniami 

sformułowanymi we wstępie, udało się wypełnić luki poznawcze, dotyczące omawianego 

obszaru badań. Monografia, w przeciwieństwie do wielu innych opracowań naukowych 

prezentujących podejście kulturowe, nie skupia się na wyszukiwaniu jedynie możliwych do 

zaobserwowania odmienności pomiędzy rozwojem rachunkowości w wybranych krajach, 

dążąc do ustalenia jak często się pojawiają i na ile są znaczące, oraz na objaśnianiu ich za 

pomocą wykazania różnic kulturowych (w węższym ujęciu – religijnych). Wskazuje również 

na pojawiające się niekiedy konwergencje w poszczególnych obszarach kulturowych, w 

powiązaniu z ich wartościami kulturowymi (religijnymi), co również należy potraktować w 

kategoriach wkładu do nauki. Zbieżności te mogą wynikać z wspomnianej już wcześniej 

neutralności kulturowo-religijnej poszczególnych koncepcji i praktyk rachunkowości (można 

bowiem uznać, iż funkcjonalne problemy rejestrowania transakcji i ochrony zasobów były i 

pozostają zasadniczo takie same niezależnie od czasu i miejsca, w którym to przypadku nie 

byłoby zaskoczeniem, gdyby znajdowano podobne rozwiązania dla tych problemów). Ich 

źródłem mogą być również podobieństwa kanonów wartości, co otwiera pole do dalszych, 

pogłębionych badań, jako że domniemanie podobieństwa nie wyklucza dalszych analiz i 

podjęcia próby empirycznego potwierdzenia, w jakim stopniu różnice społeczne, polityczne, 

ekonomiczne i ogólniejsze uwarunkowania kulturowe, w tym religia, mogą objawiać się 
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różnicami w rachunkowości w poszczególnych obszarach kulturowych, a w jakim wpływ ten 

należy odrzucić.  

Postulaty płynące z monografii są następujące: opracowanie powinno stanowić podstawę 

do dalszych badań nad rozwojem rachunkowości z perspektywy kulturowej, w tym religijnej, 

zarówno jakościowych, jak i ilościowych, udzielając odpowiedzi na kolejne nasuwające się 

pytania, m.in. o wagę, jaką interesariusze w poszczególnych krajach przywiązują do 

poszczególnych informacji i sposobu ich prezentacji, subiektywnie postrzeganą użyteczność i 

jakość informacji generowanych przez system rachunkowości krajowej a zestandaryzowanej, 

zasadność kontynuacji pewnych praktyk i rytuałów księgowych – w kontekście wyznawanego 

systemu wartości. Badania te z punktu widzenia rachunkowości behawioralnej mogą też 

udzielić odpowiedzi na pytania m.in. o poziom związku między wyznawanymi wartościami a 

sposobem przetwarzania pozyskanej informacji czy wydawanie profesjonalnych osądów, a 

także o świadomość istnienia takiego związku (intencje behawioralne). Możliwe jest tym 

samym prowadzenie dalszych dociekań naukowych odnośnie wpływu religii na rozwój 

profesji związanych z rachunkowością czy pozycję księgowych lub biegłych rewidentów w 

danym kręgu kulturowym. Wreszcie, praca stanowić może punkt wyjścia do postawienia 

pytań o dalszy kierunek rozwoju rachunkowości – również w kontekście jej harmonizacji, 

także w wymiarze praktycznym. W tym sensie różnice kulturowe (również religię) uznać 

można za jeden z czynników utrudniających stosowanie i wdrażanie jednolitych praktyk 

rachunkowości w skali globalnej, podobnie jak za przyczynę, dla której Międzynarodowe 

Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) nie są w pełni akceptowane przez 

praktyków rachunkowości, biorąc pod uwagę odrębności kulturowe krajów, z których 

pochodzą i w których prowadzą swą działalność. Co więcej, rola religii jako czynnika 

kulturowego wywierającego wpływ na rozwój rachunkowości, nie będąc dogłębnie zbadana, 

pozostaje nadal praktycznie nieobecna w systemach edukacyjnych (w przeciwieństwie do 

zagadnień związanych z wpływem różnic kulturowych, w tym wyznawanej religii czy 

światopoglądu na negocjacje biznesowe czy zarządzanie cross-kulturowe). Literatura 

przedmiotu dokumentuje między innymi związek między czynnikami organizacyjnymi a 

etycznym podejmowaniem decyzji przez biegłych rewidentów i audytorów. Brak natomiast 

badań uwzględniających łączny wpływ czynników organizacyjnych i wartości osobistych na 

rozumowanie etyczne. Zatem monografia przyczynia się do poszerzenia wiedzy w tym 

zakresie, wskazując jednocześnie potrzebę wypełnienia istniejącej luki edukacyjnej i zarazem 

badawczej. Ponadto wyniki tego badania mają kilka praktycznych implikacji. Ustalenia 

poczynione w monografii mogą zwiększyć zrozumienie wpływu wartości osobistych 

umotywowanych religijnie na rozumowanie etyczne profesjonalistów, co może mieć 

implikacje od strony regulacji rachunkowości - dla przepisów, polityki, a nawet egzaminów 

zawodowych związanych np. z etyką audytu. O wadze tego problemu świadczy omawiany w 

pracy przykład Chin. Praktycy rachunkowości powinni być zainteresowani poznaniem 

skutków oddziaływania takich wartości o podłożu religijnym, jak orientacja guanxi i płynący 

z niej relatywizm, na postawy chińskich audytorów. Firmom zatrudniającym takich 

profesjonalistów tego typu ustalenia mogą pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji 

rekrutacyjnych czy też awansowych. Z punktu widzenia kształcenia w dziedzinie 

rachunkowości ustalenia monografii i oparte na nich dalsze badania mogą też pomóc w 

zidentyfikowaniu ewentualnych niedoskonałości w etycznych aspektach edukacji księgowej, 

zwłaszcza etyki w rewizji finansowej.  
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5. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze  

 

Po zakończeniu studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) rozpoczęłam pracę od września 1996 jako asystent w 

Katedrze Ubezpieczeń AE, z którą byłam związana zawodowo aż do września 2004 i 

jednocześnie jako asystent w Katedrze Ubezpieczeń Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

(od października 1996 roku do marca 2003). Rezultatem moich badań przed uzyskaniem 

tytułu naukowego doktora były następujące publikacje (w nawiasie odnośnik do wykazu 

dorobku – załącznik 5): 

• dwa rozdziały w monografiach konferencyjnych, 

• dwa rozdziały w monografiach naukowych, 

• 3 artykuły o charakterze popularyzatorskim i naukowym w czasopiśmie fachowym.   

Zwieńczeniem mojej pracy badawczej była praca doktorska pt. „Broker ubezpieczeniowy 

na polskim rynku ubezpieczeń” przygotowana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Tadeusza 
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Sangowskiego, kierownika Katedry Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 

Recenzentami rozprawy byli dr hab. Jerzy Handschke, prof. AE w Poznaniu i prof. dr hab. 

Kazimierz Ortyński (Katedra Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego w Radomiu, wówczas Politechniki Radomskiej). Stopień naukowy doktora 

nauk ekonomicznych został mi nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomii Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu w dniu 8 lipca 2005 roku. W październiku 2006 roku rozpoczęłam 

pracę na stanowisku wykładowcy w Katedrze Rachunkowości Wyższej Szkoły Handlu i 

Rachunkowości w Poznaniu (oraz w Oddziale Zamiejscowym WSHiR we Wrześni). 

Jednocześnie w ramach umów cywilno-prawnych począwszy od 2005 roku współpracowałam 

jako wykładowca z Wyższą Szkołą Zawodową „Kadry dla Europy” (wykłady i ćwiczenia z 

rachunkowości oraz ubezpieczeń transportowych), a od 2006 roku z Państwową Wyższą 

Szkołą Zawodową w Pile i konińskim oddziałem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie, 

prowadząc wykłady i konwersatoria z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i tzw. działu I 

oraz pośrednictwa ubezpieczeniowego. Prowadziłam również kursy i szkolenia przy 

współpracy z Fundacją VCC projektu „System wsparcia kompetencji zawodowych dla 

wielkopolskiego rynku pracy” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego i środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przy współpracy z 

Fundacją VCC, a także byłam członkinią wewnętrznej komisji egzaminacyjnej i jednocześnie 

wykładowcą na kursach z zakresu ubezpieczeń transportowych przygotowujących do 

egzaminu państwowego, pozwalającego uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w 

transporcie krajowym i międzynarodowym w Przedsiębiorstwie Obsługi Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. 

Moje zainteresowania naukowe po uzyskaniu stopnia naukowego koncentrowały się 

początkowo nadal na zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami gospodarczymi, a w 

szczególności z pośrednictwem ubezpieczeniowym. W związku ze zmianą zatrudnienia 

(Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości – Katedra Rachunkowości, następnie Uniwersytet 

Ekonomiczny – również Katedra Rachunkowości), zmieniła się tematyka moich badań. 

Podejmowana przeze mnie tematyka badań w obszarze rachunkowości nawiązuje do 

paradygmatu społeczno-ekonomicznego, jak również paradygmatów interpretacyjnego oraz 

antropologicznego w kontekście rozwoju systemów rachunkowości. W ujęciu syntetycznym 

w moich publikacjach koncentruję się na przedstawieniu determinant kulturowych rozwoju 

rachunkowości. W swoich opracowaniach stawiam również pytania o dalszy kierunek 

rozwoju rachunkowości w kontekście jej harmonizacji i standaryzacji, poziom związku 

między wyznawanymi w danym kręgu kulturowym wartościami a sposobem przetwarzania 

informacji i jej prezentacji przez system rachunkowości, oraz oczekiwaniami stawianymi 

przez interesariuszy, jak również o związek między systemem wartości a osądem 

profesjonalnym czy szerzej – wpływem determinant kulturowych na rozwój profesji 

związanych z rachunkowością w danym kręgu kulturowym.  

W ramach prowadzonych badań wyróżniłam następujące obszary tematyczne: 

• Rozwój niezależnego pośrednictwa na polskim rynku ubezpieczeń i zagadnienia 

związane z procesem wyceny oraz likwidacji szkód, 

• Rachunkowość finansową – instrumenty rachunkowości finansowej w ujęciu 

historycznym oraz w specyficznych podmiotach gospodarczych (branżach), jak 

zakłady ubezpieczeń czy branża gier komputerowych,  

• Rachunkowość zarządczą – zagadnienia związane z kosztami i rachunkami 

kosztów oraz budżetowanie, 

• Kulturowe aspekty rozwoju rachunkowości. 

W ramach tego ostatniego obszaru tematycznego wyróżniłam: 

• Zasady religijne a rozwój rachunkowości, 

• Aspekty techniczne rachunkowości w kręgu kultury islamskiej, 
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• Uwarunkowania kulturowe a problemy standaryzacji rachunkowości, 

• Wpływ uwarunkowań kulturowych na działalność osób profesjonalnie związanych 

z rachunkowością, 

• Subkultura systemów rachunkowości.  

Pierwszym obszarem tematycznym jest „Rozwój niezależnego pośrednictwa na polskim 

rynku ubezpieczeń i zagadnienia związane z procesem wyceny oraz likwidacji szkód”. Do 

tego obszaru zaliczam dziewięć publikacji, które przedstawiłam w tabeli 2. 

 
Tabela 2. Publikacje w obszarze „Rozwój niezależnego pośrednictwa na polskim rynku ubezpieczeń i 

zagadnienia związane z procesem wyceny oraz likwidacji szkód” 

Publikacja Opis 

Czerny Małgorzata, 2006, Aspekt doradczy 

pośrednictwa ubezpieczeniowego w regulacjach 

prawnych UE oraz literaturze przedmiotu i 

wybranym ustawodawstwie kraju, Wiadomości 

Ubezpieczeniowe, nr 1/2, s. 8-14. 

Rozważałam aspekt doradczy działalności pośrednika 

ubezpieczeniowego w oparciu o dostępną literaturę 

przedmiotu i krajowe oraz unijne regulacje prawne 

(potencjalny zakres usług doradczych w zależności od 

rodzaju pośrednictwa).  

Czerny Małgorzata, 2007, Aspekt etyczny 

działalności brokerskiej, Wiadomości 

Ubezpieczeniowe, nr 3/4, s. 2-17. 

Przedstawiłam znaczenie zagadnień etycznych w pracy 

brokera jako przedstawiciela wolnego zawodu, 

niezależnego pośrednika ubezpieczeniowego (etyczne 

zachowanie wobec klienta i wobec zakładów 

ubezpieczeń). 

Czerny Małgorzata, 2008, Rozwój działalności 

brokerskiej na polskim rynku ubezpieczeniowym w 

latach 1990-2005, W: Studia z ubezpieczeń 

gospodarczych i społecznych, Jerzy Handschke 

(red.), Poznań, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, s. 9-24. 

Omówiłam rozwój działalności brokerskiej w Polsce w 

latach 1990-2005, w kontekście specyficznych 

uwarunkowań polskiego rynku ubezpieczeń. 

Przedstawiłam zarówno strukturę i liczebność biur 

brokerskich w Polsce (koncentrację rynku 

brokerskiego), jak i zmiany w zbiorze składki 

pozyskiwanej za pośrednictwem brokerów przez 

polskie zakłady ubezpieczeń, w porównaniu z rynkami 

w Europie Zachodniej. 

Czerny Małgorzata, 2008, Usługi brokera 

ubezpieczeniowego odpowiedzią na potrzeby 

informacyjne polskiego rynku ubezpieczeń, W: 

Gospodarka a społeczeństwo informacyjne, Zeszyty 

Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości 

w Poznaniu, s. 68-83. 

Przedstawiłam rolę brokera ubezpieczeniowego jako 

informatora podmiotów działających na polskim rynku 

ubezpieczeń, zgłaszających specyficzne potrzeby w 

tym zakresie, w ujęciu strukturalnym i 

formalnoprawnym, zakres informacji udzielanych 

przez brokera w świetle regulacji prawnych (UE i 

rodzimych) oraz wymogów etyki zawodowej.  

Czerny Małgorzata, 2009, Warianty powiązań 

prawnych pomiędzy brokerem a jego klientem i 

zakładem ubezpieczeń, W: Studia Ubezpieczeniowe, 

Jerzy Handschke (red.), Poznań, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 299-

306. 

Omówiłam zakres umocowania brokera-pełnomocnika 

i brokera-pośrednika w świetle obowiązującego w 

Polsce prawa (ustawy po pośrednictwie 

ubezpieczonym i o działalności ubezpieczeniowej) w 

kontaktach z klientem oraz zakładami ubezpieczeń, 

wskazując na niedopuszczalność pewnych praktyk, jak 

zawieranie umów zlecenia czy agencyjnych z 

zakładem ubezpieczeń (nadinterpretacja możliwości 

podwójnego upoważnienia, zlecenie na zasadzie 

pełnomocnictwa).  

Czerny Małgorzata, 2009, Możliwe skutki kryzysu 

finansowego dla rynku ubezpieczeń w Polsce, W: 

Czy to kryzys, czy recesja?, Zeszyty Naukowe 

Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w 

Poznaniu, s. 78-87. 

 

W artykule przedstawiłam możliwe rezultaty kryzysu 

finansowego 2008 dla polskiego rynku ubezpieczeń, 

jak zahamowanie tempa wzrostu, niepokojące z uwagi 

na to, iż rynek wciąż ma charakter wschodzący, 

gwałtowny wzrost ryzyka związanego z działalnością 

gospodarczą i jego transferem, w tym ryzyka 

wyłudzeń, konieczność wzrostu składek 

ubezpieczeniowych, by uniknąć negatywnej selekcji 
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portfela, a w dziale I ubezpieczeń dodatkowo (obok 

trudności w pozyskiwaniu nowych klientów) ryzyko 

masowego zrywania polis długoterminowych, 

szczególnie tych nowo wykupionych.. 

Czerny Małgorzata, 2013, Powstanie i rozwój usług 

nowoczesnego niezależnego pośrednictwa 

ubezpieczeniowego w Polsce, W: Zmiany w 

gospodarce polskiej w pierwszej dekadzie XXI wieku, 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i 

Rachunkowości, nr 1(9), Poznań, s. 60-74. 

Przedstawiłam kolejne etapy ewolucji zawodu brokera 

w Polsce, odnosząc się do przesłanek zapotrzebowania 

na tego typu usługi ze strony rynku ubezpieczeniowego 

po 1990 roku, ewolucji regulacji prawnych działalności 

i wypracowania zakresu działań i pozycji brokerów na 

polskim rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

Czerny Małgorzata, 2013, Proces likwidacji szkód i 

wypłaty odszkodowań i świadczeń wraz z ich 

ewidencją w świetle gospodarki finansowej zakładu 

ubezpieczeń, W: Problemy zarządzania finansami w 

instytucjach i przedsiębiorstwach działających na 

rynku globalnym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 

Handlu i Rachunkowości, nr 4 (12), Poznań, s. 16-

32. 

W artykule poruszyłam zagadnienia związane z 

procesem likwidacji szkód i ustalenia wysokości 

odszkodowania (świadczenia) wraz z procedurą ich 

wypłaty. Pokazałam ewidencję najbardziej typowych i 

znaczących operacji związanych z procesem likwidacji 

szkód. Opis postępowania likwidacyjnego i 

odszkodowawczego przedstawiłam w sposób możliwie 

uniwersalny, koncentrując się na generowaniu kosztów 

i możliwościach ich ograniczenia przez zakład 

ubezpieczeń. 

Czerny Małgorzata, 2014, Usługi brokera 

ubezpieczeniowego w zakresie zarządzania ryzykiem, 

W: Natura i uwarunkowania ryzyk, Staniec Iwona 

(red.), Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, 

Politechnika Łódzka, s.109-123. 

Przedstawiłam zakres usług świadczonych przez 

niezależnych pośredników ubezpieczeniowych w 

dziedzinie risk management i wskazałam na pożytki 

płynące z korzystania z usług brokera 

ubezpieczeniowego w tym zakresie. Omówiłam 

znaczenie procesu zarządzania ryzykiem w usłudze 

brokerskiej, z naciskiem na rozpoznanie potrzeb 

zleceniodawcy, identyfikację i kwantyfikację ryzyk, 

dobór metod manipulowania ryzykiem, udział brokera 

w monitorowaniu ryzyka. 

 

Drugim obszarem tematycznym są zagadnienia związane z rachunkowością finansową, 

czyli „Instrumenty rachunkowości finansowej w ujęciu historycznym oraz w specyficznych 

podmiotach gospodarczych (branżach)”. Do tego obszaru zaliczam pięć publikacji (tabela 3).  
 

Tabela 3. Publikacje w obszarze „Instrumenty rachunkowości finansowej w ujęciu historycznym oraz w 

specyficznych podmiotach gospodarczych (branżach)” 

Publikacja Opis 

Czerny Małgorzata, 2007, Wybrane 

zagadnienia rachunkowości ubezpieczeniowej, 

W: Rachunkowość w teorii i praktyce. Tom 1. 

Rachunkowość finansowa, Wiktor Gabrusewicz 

(red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

w Poznaniu, s. 81-95. 

Przedstawiłam specyfikę rachunkowości zakładu 

ubezpieczeń z punktu widzenia sprawozdawczości 

finansowej (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek 

przepływów pieniężnych i zestawienie zmian na kapitale 

własnym) i specyfikę ewidencji procesu likwidacji szkód 

oraz wypłaty odszkodowań /świadczeń. 

Czerny Małgorzata, 2015, Przychody i koszty 

ich uzyskania, W: Podstawy rachunkowości w 

teorii i praktyce, Kamela-Sowińska Aldona 

(red.), Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, s.263-287. 

 

Omówiłam pojęcie oraz klasyfikację przychodów oraz 

kosztów ich uzyskania, zakres i zasady ewidencji 

przychodów podstawowej działalności operacyjnej i 

kosztów ich uzyskania, pozostałych przychodów i kosztów 

operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych oraz 

zysków i strat nadzwyczajnych w świetle obowiązującego 

prawa. 

Czerny Małgorzata, 2018, Przychody i koszty 

ich uzyskania, W: Podstawy rachunkowości w 

teorii i praktyce / Kamela-Sowińska Aldona 

(red.), wyd. II zmienione, Poznań, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Przedstawiłam pojęcie oraz klasyfikację przychodów oraz 

kosztów ich uzyskania, zakres i zasady ewidencji 

przychodów podstawowej działalności operacyjnej i 

kosztów ich uzyskania, pozostałych przychodów i kosztów 

operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych oraz 
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Poznaniu, s.263-288. 

 

zysków i strat nadzwyczajnych w kontekście nowelizacji 

ustawy o rachunkowości. 

Czerny Małgorzata (33,33%), Firkowska-

Jakobsze Zuzanna (33,33%), Hońko Stanisław 

(33,33%), 2019, A Comparability of 

Information in the Financial Statements of 

Gaming Companies, Nauki o Finansach. Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, 2019, vol. 24, nr 4, s.27-44. 

Dokonaliśmy oceny porównywalności sprawozdań 

finansowych polskich spółek gamingowych, stosując 

nieszablonowe podejście do analizy porównywalności 

sprawozdań finansowych, uwzględniające przede wszystkim 

model biznesowy danej jednostki i koncentrując się na 

najważniejszych pozycjach sprawozdania finansowego.  

Czerny Małgorzata, 2021, Pismo węzełkowe 

Inków jako instrument rachunkowości, W: 

Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania 

rachunkowości. Tom II, Hołda Artur (red.), 

Katowice, Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z 

o.o., s.223-249. 

W artykule podsumowałam obecny stan wiedzy na temat 

pisma węzełkowego kipu, będącego specyficznym 

systemem zapisu na potrzeby gromadzenia informacji oraz 

komunikacji w państwie Inków, z perspektywy 

ekonomicznej, a przede wszystkim pod kątem 

rachunkowości. Omawiając treść i formę kipu, podkreśliłam 

jego rolę jako instrumentu gromadzenia, przetwarzania i 

ujawniania informacji (głównie dla celów podatkowych) 

oraz wskazałam na jego zastosowanie dla potrzeb kontroli 

menedżerskiej, postulując potrzebę większego 

zaangażowania w badania nad rozszyfrowaniem kodu kipu 

zespołów o charakterze interdyscyplinarnym, z 

wykorzystaniem – obok archeologów i etnografów - wiedzy 

specjalistów z dziedziny rachunkowości i zarządzania.  

 

Trzecim obszarem tematycznym są „Koszty i rachunki kosztów oraz budżetowanie”. Do 

tego obszaru zaliczam dziewięć publikacji (tabela 4). Jedna z pozycji stanowi późniejszy 

przedruk na prośbę redakcji. 
 

Tabela 4. Publikacje w obszarze „Koszty i rachunki kosztów oraz budżetowanie” 

Publikacja Opis 

Czerny Małgorzata, 2010, Wykorzystanie 

rachunkowości w procesie zarządzania firmą, W: 

Rachunkowość zaawansowana. Cz. 3 Rachunek 

kosztów i rachunkowość zarządcza, Aldona Kamela-

Sowińska (red.), Poznań, Wyższa Szkoła Handlu i 

Rachunkowości, s. 11-29. 

Przedstawiłam system rachunkowości zarządczej jako 

część systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym 

system controllingu. Rozważałam rolę rachunkowości 

zarządczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. 

Czerny Małgorzata, 2010, Wprowadzenie do 

rachunkowości zarządczej, W: Rachunkowość 

zaawansowana. Cz. 3 Rachunek kosztów i 

rachunkowość zarządcza, Aldona Kamela-Sowińska 

(red.), Poznań, Wyższa Szkoła Handlu i 

Rachunkowości, s. 30-78. 

Przeprowadziłam rozważania odnośnie ewolucji 

rachunkowości zarządczej, jej zakresu i roli we 

współczesnym świecie. Skupiając się na rachunku 

kosztów, zarządzaniu strategicznym i zarządzaniu 

wartością przedsiębiorstwa, próbowałam zdefiniować 

pojęcie współczesnej rachunkowości zarządczej. 

Czerny Małgorzata, 2010, Pojęcie i klasyfikacja 

kosztów, W: Rachunkowość zaawansowana. Cz. 3 

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, 

Aldona Kamela-Sowińska (red.), Poznań, Wyższa 

Szkoła Handlu i Rachunkowości, s. 79-106. 

Przedstawiłam pojęcie, definicje i klasyfikację kosztów 

w perspektywie rachunkowości zarządczej a 

rachunkowości finansowej.  

Czerny Małgorzata, 2010, Podział kosztów, W: 

Rachunkowość zaawansowana. Cz. 3 Rachunek 

kosztów i rachunkowość zarządcza, Aldona Kamela-

Sowińska (red.), Poznań, Wyższa Szkoła Handlu i 

Rachunkowości, s. 107-130. 

Omówiłam możliwe do zastosowania podziały kosztów 

(według rodzaju, miejsc powstawania, nośników, 

rozliczenie w czasie) z punktu widzenia użyteczności 

dla podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.  

Czerny Małgorzata, 2010, Rozliczanie kosztów, W: 

Rachunkowość zaawansowana. Cz. 3 Rachunek 

Przedstawiłam zasady, kierunki i etapy rozliczania 

kosztów w przedsiębiorstwie, omówiłam przedmiot i 
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kosztów i rachunkowość zarządcza, Aldona Kamela-

Sowińska (red.), Poznań, Wyższa Szkoła Handlu i 

Rachunkowości, s. 131-184 

zadania kalkulacji jako narzędzia rozliczania kosztów 

pośrednich, w tym produkcji pomocniczej, 

przedstawiłam metody kalkulacji kosztów.. 

Czerny Małgorzata (50%), Juras Bartłomiej (50%), 

2016, Budgeting as a Method of Cost Management 

Using a Residential Community as an Example, 

Studia i Materiały. Wydział Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego, nr 2 (21), cz.1, s.42-

59. 

Omówiliśmy rolę budżetowania jako metody 

zarządzania kosztami we wspólnocie mieszkaniowej w 

województwie wielkopolskim, w okresie od 2011 do 

2015 roku. Przeprowadzona analiza budżetów 

uwzględniała trendy kosztów w badanym okresie, 

niektóre spośród uśrednionych kosztów w tym okresie, 

podział kosztów na grupy i w przeliczeniu na 

mieszkańca, apartament itp.). Skupiliśmy się przede 

wszystkim na zaobserwowanych zmianach planów 

budżetowych i ich realizacji. Z analizy budżetów oraz 

ich implementacji wynikało, że jako instrument 

zarządzania finansami narzędzie to wykorzystywane 

jest z powodzeniem, budżetowanie pozwoliło 

wspólnocie mieszkaniowej na znaczną redukcję 

niektórych kategorii kosztów. 

Czerny Małgorzata (50%), Juras Bartłomiej (50%), 

2017, Budgeting as a Method of Cost Management 

Using a Residential Community as an Example, W: 

Finansyzacja i jej wpływ na globalny rozwój 

sprawozdawczości finansowej. Wybrane prace z 

dorobku naukowego Katedry Rachunkowości 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za lata 

2007-2017, Kamela-Sowińska Aldona, 

Szczepankiewicz Elżbieta (red.), Poznań, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s.489-511 

(przedruk). 

Omówiliśmy rolę budżetowania jako metody 

zarządzania kosztami we wspólnocie mieszkaniowej w 

województwie wielkopolskim, w okresie od 2011 do 

2015 roku. Analiza budżetów i ich realizacji w latach 

2011-2015 wykazała, że kontrola budżetowa jest z 

powodzeniem wykorzystywana do zarządzania 

finansami wspólnoty. Pozwoliło to na znaczne 

ograniczenie niektórych kategorii kosztów. 

Czerny Małgorzata (50%), Juras Bartłomiej (50%), 

2018, Budgetary Control on The Example of The 

Residential Community, Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 

503, s.179-194.  

Omówiliśmy rolę kontroli budżetowej jako sposobu 

zarządzania finansami we wspólnocie mieszkaniowej 

w okresie 2011-2015. Analiza przedsięwzięć podjętych 

przez wspólnotę wykazała, że w jej działaniach 

występują przejawy kontroli budżetowej, biorąc pod 

uwagę zarówno feedback, jak i feed-forward. 

 

Czerny Małgorzata (69%), Szczepankiewicz Elżbieta 

(31%), 2019, Rachunek kosztów pełnych i 

zmiennych, W: Rachunek kosztów, Kamela-Sowińska 

Aldona, Macuda Małgorzata (red.), Poznań, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu, s.129-159. 

Przedstawiłam ze swej strony modele rachunku 

kosztów, skupiając się przede wszystkim na 

możliwościach zastosowania rachunku kosztów 

pełnych i rachunku zmiennych (w tym 

wielostopniowego) w przedsiębiorstwie, w 

szczególności na sposobie ustalenia wyniku 

finansowego w obu rachunkach i praktycznych 

implikacjach. 

 

Czwartym i najistotniejszym obszarem tematycznym są „Kulturowe aspekty rozwoju 

rachunkowości”. Do tego obszaru zaliczam dwadzieścia cztery publikacje, podzielone na pięć 

podkategorii (tabela 5). Dwie z pozycji stanowią późniejszy przedruk na prośbę redakcji 

(jeden z artykułów redakcja przetłumaczyła za moją zgodą na j. angielski), celem 

upowszechnienia treści w nich zawartych.   
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Tabela 5. Publikacje w obszarze „Kulturowe aspekty rozwoju rachunkowości” 

 

Publikacja Opis 

Zasady religijne a rozwój rachunkowości 

Czerny Małgorzata, 2015, Wpływ zasad religijnych 

islamu na sprawozdania finansowe – zarys problemu, 

W: Rachunkowość warta poznania: teoria i historia 

rachunkowości, Kamela-Sowińska Aldona (red.), 

Uniwersytet Ekonomiczny, s.19-27. 

Przeanalizowałam zasady obowiązujące w 

gospodarce islamu, ze szczególnym 

uwzględnieniem różnic w postrzeganiu i 

wykorzystywaniu modelu rachunkowości, oraz 

zasad i standardów obowiązujących w 

rachunkowości. Porównałam koncepcje i zasady 

ekonomii liberalnej i ekonomii islamu, wskazując 

głównie te różnice, które rzutują na kształt 

sprawozdawczości finansowej w krajach 

muzułmańskich.  

Czerny Małgorzata, 2016, Wpływ zasad religijnych na 

ukształtowanie systemu rachunkowości, Annales. Etyka 

w życiu gospodarczym, vol. 19, nr 2, s.111-128. 

Wykazałam na podstawie przeprowadzonych 

studiów literatury przedmiotu wpływ 

chrześcijaństwa, islamu oraz konfucjanizmu na 

praktyki rachunkowości, a tym samym na 

ukształtowanie się jej systemów w krajach o 

odmiennych uwarunkowaniach kulturowych. 

Czerny Małgorzata, 2016, Wpływ Feng Shui jako 

tradycyjnego systemu wierzeń na ukształtowanie się 

systemu rachunkowości w Chinach, W: Rachunkowość 

warta poznania. Współczesna rachunkowość - 

zagadnienia wybrane, Kamela-Sowińska Aldona 

(red.), Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, s.55-69. 

Przedstawiłam dowody na potencjalny wpływ Feng 

Shui na system rachunkowości chińskiej w 

kontekście historycznym, w szczególności 

terminologię i praktyki rachunkowości, zakres 

danych księgowych i model chińskiej 

rachunkowości rządowej. 

Czerny Małgorzata, 2016, Wpływ rachunkowości w 

klasztorach buddyjskich na system chińskiej 

rachunkowości, Studia Ekonomiczne. Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach, nr 268, s.74-81. 

Artykuł miał na celu uzupełnienie luki w badaniach 

nad uwarunkowaniami kulturalnymi rozwoju 

systemów rachunkowości. Skupiłam się w nim na 

możliwych do dowiedzenia związkach pomiędzy 

pojawieniem się w Chinach buddyzmu jako nurtu 

filozoficzno-religijnego a zmianami w systemie 

rachunkowości chińskiej. Rozwój i charakterystyka 

chińskiej rachunkowości są zagadnieniami dobrze 

rozpoznanymi w literaturze przedmiotu, jeśli chodzi 

o jej związki z konfucjanizmem czy naukami Lao 

Tse. Natomiast na temat ewentualnego wpływu 

buddyzmu na rozwój rachunkowości w Chinach 

nieomal brak opracowań naukowych. 

Czerny Małgorzata, 2017, Wpływ zasad religijnych na 

ukształtowanie systemu rachunkowości, W: 

Finansyzacja i jej wpływ na globalny rozwój 

sprawozdawczości finansowej. Wybrane prace z 

dorobku naukowego Katedry Rachunkowości 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za lata 

2007-2017, Kamela-Sowińska Aldona, 

Szczepankiewicz Elżbieta (red.), 2017, Poznań, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s.173-188 

(przedruk). 

Wykazałam na podstawie przeprowadzonych 

studiów literatury przedmiotu wpływ 

chrześcijaństwa, islamu oraz konfucjanizmu na 

praktyki rachunkowości, a tym samym na 

ukształtowanie się jej systemów w krajach o 

odmiennych uwarunkowaniach kulturowych w 

kontekście etyki religijnej. 

Czerny Małgorzata, 2018, The influence of religious 

principles on the formation of the accounting system, 

Annales. Etyka w życiu gospodarczym, vol. 21, nr 8, 

s.31-45 (przedruk w tłumaczeniu angielskim). 

Wykazałam na podstawie przeprowadzonych 

studiów literatury przedmiotu wpływ 

chrześcijaństwa, islamu oraz konfucjanizmu na 

praktyki rachunkowości i ukształtowanie się 
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systemów rachunkowości w krajach o odmiennych 

uwarunkowaniach kulturowych, głównie w 

kontekście etyki religijnej. 

Czerny Małgorzata (50%), Mazurowska Marta (50%), 

2020, The specificity of the financial statements of an 

Islamic bank operating under Sharia, W: Accounting 

Reporting and Auditing. Meeting the Needs of the 

Information Preparers and Users, Krasodomska 

Joanna, Chłapek Katarzyna, Krajewska Sylwia (red.), 

Warszawa, Difin, s.120-137. 

Przedstawiłyśmy różnice między sektorem 

finansów islamskich a zachodnich i ich wpływ na 

sprawozdania finansowe islamskich podmiotów 

gospodarczych, koncentrując się na zasadach 

szariatu jako źródle tych różnic. Wykazałyśmy, że 

zasady te wpływają znacząco na sprawozdawczość 

finansową podmiotów gospodarczych działających 

w krajach muzułmańskich, zwłaszcza w sektorze 

bankowym, na przykładzie Dubai Islamic Bank 

P.J.S.C. Przeanalizowałyśmy sprawozdania 

finansowe tego banku wykazując, że mimo iż są 

przygotowane zgodnie z MSSF, zawierają także 

informacje ważne tylko z punktu widzenia 

interesariuszy muzułmańskich i zgodne z 

zaleceniami Rady Nadzorczej Fatwy i Szariatu. 

Dlatego też mogą być trudne w interpretacji dla 

zewnętrznego interesariusza, który nie jest 

zorientowany w regułach wiary islamskiej i 

pozostaje nieświadomy pewnych ograniczeń i 

zasad, które nakłada ona na rachunkowość w 

krajach muzułmańskich.  

Czerny Małgorzata, 2021, Religion as a Source of 

Islamic Ethics and its Impact on the Islamic 

Accounting System, Acta Universitatis Lodziensis Folia 

Oeconomica, nr 4 (355), s.28-46. 

Wykazałam religijne przyczyny różnic w 

postrzeganiu zagadnień etycznych i sposobie 

prowadzenia biznesu w różnych kręgach 

kulturowych na przykładzie ukształtowania się 

muzułmańskiego systemu rachunkowości.  

Aspekty techniczne rachunkowości w kręgu kultury islamskiej 

Czerny Małgorzata, 2015, Specyfika islamskiej 

sprawozdawczości finansowej, W: Wybrane problemy z 

rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, Głodek 

Zenon, Trocka Małgorzata (red.), Studia i Prace 

Wydziału Ekonomicznego - Akademia im. Jakuba z 

Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, nr 9, Gorzów 

Wielkopolski, Wydawnictwo Naukowe Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej, s.25-37. 

Omówiłam specyfikę islamskich sprawozdań 

finansowych w kontekście obowiązujących w 

świecie Zachodu zasad sprawozdawczości i 

wskazałam na najistotniejsze przyczyny 

zaobserwowanych odmienności, stosując kryterium 

uwarunkowań ekonomiczno-społecznych, zakresu 

rachunkowości oraz odbiorców informacji, 

kryterium identyfikacji oraz sposobu pomiaru i 

ujawnień informacji.. 

Czerny Małgorzata, 2015, Pomiar dokonań w bankach 

islamskich, Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 398, s.105-111. 

Rozważałam zagadnienie pomiaru dokonań w 

bankach muzułmańskich, skupiając się na 

sposobach jego dokonywania. Ustaliłam, że 

nieadekwatność wyników pomiaru finansowych 

dokonań, sygnalizowana przez menedżerów 

banków islamskich, ma swoje źródło w 

odmienności (podyktowanej nakazami religijnymi) 

systemu rachunkowości finansowej i 

sprawozdawczości finansowej, skąd czerpie się 

dane do pomiaru. Postulowałam jako niezbędne 

wypracowanie i zatwierdzenie standardów 

rachunkowości, zarówno finansowej, jak i 

zarządczej, uwzględniających specyfikę 

bankowości islamskiej. 

Czerny Małgorzata, 2016, Wartość godziwa w 
Celem artykułu było ustalenie, jak w systemie 
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rachunkowości islamu, Studia i Prace Kolegium 

Zarządzania i Finansów, nr 147, s.109-124. 

rachunkowości ukształtowanym w islamskim kręgu 

kulturowym postrzegane jest zagadnienie wartości 

godziwej (istotne w kontekście postępującej 

standaryzacji rachunkowości i prac nad nowymi 

Założeniami Koncepcyjnymi RMS, tworzącymi 

podstawy teoretyczne dla powszechnego 

zastosowania w rachunkowości wartości godziwej 

jako zasady wyceny). Ustaliłam, że oprócz 

zastrzeżeń podobnych do tych, jakie formułują 

ekonomiści zachodni, naukowcy islamscy uznają 

stosowanie wartości godziwej w wycenie za 

problematyczne ze względu na specyfikę 

gospodarki islamu, której główną determinantą jest 

religia (zakaz gharar i riba, nakaz zakat).  

Czerny Małgorzata (50%), Mazurowska Marta (50%), 

2019, A possible impact of cultural factors on the 

expectations on the content of islamic financial 

statements, Problems of Management in the 21st 

Century, vol. 14, nr 1, s.21-31. 

Zbadałyśmy wpływ wybranych uwarunkowań 

kulturowych i czynników psychologicznych na 

formułowanie oczekiwań co do treści sprawozdań 

finansowych w krajach muzułmańskich. 

Czerny Małgorzata (50%), Kowalczyk Magdalena 

(50%), Reporting to God. The religious background of 

corporate social responsibility (CSR) in Islamic 

enterprises – airlines, Zeszyty Teoretyczne 

Rachunkowości (w druku) 

Szukałyśmy odpowiedzi na pytanie, czy w krajach 

islamskich kultura i religia tworzą korzystne 

warunki do rozwoju CSR, wykorzystując studium 

przypadku dla określenia zakresu ujawnień CSR 

(linie lotnicze). Wyniki pokazały, że religia w 

krajach islamskich ma ogromny wpływ na zakres 

ujawnień, które koncentrują się zwłaszcza wokół 

zagadnień związanych z etyką i działalnością 

filantropijną. Artykuł podkreśla znaczenie etyki dla 

CSR w krajach islamskich i określa możliwości 

przyjęcia sprawozdawczości CSR w islamskich 

firmach. 

Uwarunkowania kulturowe a problemy standaryzacji rachunkowości 

Czerny, M., 2016, Islamic Financial Reporting In The 

Context Of Standardization of Accountancy, W: 

Актуальні питання функціонування фінансового 

ринку в умовах кризових явищ світової економіки, 

ДВ Завадська, СА Шелудько, ДВ Завадская (Eds.), 

Одеський національний економічний університет, 

s. 228-232. 

Rozważałam problem standaryzacji rachunkowości, 

jako (w przeciwieństwie do harmonizacji) trudny 

do osiągnięcia, z uwagi na różnice w kontekście 

gospodarczym i kulturowym, posługując się 

przykładem islamskiej sprawozdawczości 

finansowej i stawiając pytanie o sens konwergencji 

standardów rachunkowości, przynajmniej w 

kontekście dotychczasowych wysiłków 

podejmowanych w tej dziedzinie. 

Czerny Małgorzata (50%), Juras Bartłomiej (50%), 

2018, Danina publiczna zakat w krajach 

muzułmańskich jako przykład praktycznego problemu 

standaryzacji rachunkowości, Problemy Zarządzania, 

vol. 16, nr 1(72), s.185-194. 

Omówiliśmy obligatoryjny podatek (zakat) oraz 

problem niekompatybilności jego naliczania i 

odprowadzania z międzynarodowymi standardami 

rachunkowości. Skupiliśmy się na zagadnieniach 

kluczowych, jak konieczność przestrzegania zasad 

rachunkowości (przede wszystkim zasady 

ostrożności) i kwestiach wyceny. Wykazaliśmy, że 

przekładają się one na obniżoną, z punktu widzenia 

islamskich interesariuszy, jakość (w sensie 

użyteczności) sprawozdań finansowych 

sporządzanych według standardów 

międzynarodowych. 

Wpływ uwarunkowań kulturowych na działalność osób profesjonalnie związanych z rachunkowością 
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Czerny Małgorzata, 2019, The guanxi as a possible 

threat for the Chinese financial market’s globalisation 

―on example of accountants&auditors’ position in 

Chinese society, W: Financial and credit system: 

problems and innovations, Odessa, Odessa National 

Economic University, s.34-37. 

Przedstawiłam na przykładzie księgowych i 

biegłych rewidentów, którzy są ważną częścią 

każdego sektora finansowego, w jaki sposób 

nauczanie konfucjańskie tworzące w chińskim 

społeczeństwie tzw. więzi guanxi może wywierać 

istotny wpływ na rozwój rynku finansowego w 

Chinach i jego globalizację (przy założeniu, że 

czynniki kulturowe wpływają nie tylko na strukturę 

społeczeństwa, ale także na ścieżkę rozwoju 

gospodarczego).  

Czerny Małgorzata, 2019, Obiektywizm 

profesjonalnego osądu - problem współczesnych 

chińskich księgowych i audytorów, W: Kierunki 

rozwoju współczesnej sprawozdawczości finansowej, 

Głodek Zenon, Trocka Małgorzata (red.), Akademia 

im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 

Gorzów Wielkopolski, s.13-26. 

Przedstawiłam, jak więzi afektywne guanxi, będące 

pochodną konfucjanizmu, wywierają negatywny 

wpływ na obiektywizm profesjonalnego osądu 

księgowych i audytorów we współczesnych 

Chinach. 

Czerny Małgorzata (50%), Mazurowska Marta (50%), 

2019, Profesja księgowa w systemie kastowym Indii, 

Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 7, nr 3, s.43-57. 

Przedstawiłyśmy, w jaki sposób czynniki kulturowe 

determinowały rozwój profesji księgowego w 

Indiach. Wykazałyśmy zależności pomiędzy 

funkcjonowaniem księgowych we współczesnych 

Indiach a systemem kastowym, jako swoistą 

determinantą kulturową.  

Czerny Małgorzata, 2020, Przesłanki 

odpowiedzialności księgowych w kulturze islamu, W: 

Współczesne problemy teorii i praktyki rachunkowości, 

Głodek Zenon, Trocka Małgorzata (red.), Gorzów 

Wielkopolski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w 

Gorzowie Wielkopolskim, s.11-24. 

W artykule badałam zależności pomiędzy 

czynnikami kulturowymi, do których zaliczyć 

należy również religię, a zakresem 

odpowiedzialności księgowych w kulturze islamu 

(zarówno formalnej, jak i wynikającej z etyki 

zawodowej i poczucia obowiązku). 

Czerny Małgorzata, 2020, Muslim auditors’ ethics, 

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 108 (164), 

s.229-240.  

Podjęłam próbę oceny, w jaki sposób normy 

kulturowe wpływają na etykę zawodową osób 

zajmujących się zawodowo audytem w krajach 

muzułmańskich. Wskazałam, na podstawie studiów 

dostępnej literatury przedmiotu i Koranu, źródła 

muzułmańskiej etyki, jej odmienną od znanych na 

Zachodzie teorii perspektywę, a także zasady 

etyczne, którymi kierować się winien muzułmański 

audytor. Wykazałam, że rozumienie pewnych zasad 

i reguł ze względów kulturowo-religijnych w 

krajach muzułmańskich różni się od perspektywy 

przyjętej w krajach przynależnych do innych 

kręgów kulturowych, stąd przekonanie o 

konieczności stworzenia własnego kodeksu 

etycznego dla profesjonalistów.  

Czerny Małgorzata, 2020, The Wasta – Is it an Ethical 

Problem for Muslim Auditors and Accountants?, W: 

Education Excellence and Innovation Management: A 

2025 Vision to Sustain Economic Development during 

Global Challenges. Proceedings of the 35th 

International Business Information Management 

Association Conference (IBIMA), S. Soliman Khalid 

(Ed.), Sewilla, International Business Information 

Management Association, s.5457-5464 

Celem artykułu było przedstawienie zjawiska 

wasty, stosunkowo mało znanego w innych 

kulturach, ale szeroko rozpowszechnionego w 

społeczeństwie muzułmańskim. Przedstawiłam, 

czym jest wasta z socjologicznego punktu widzenia 

oraz jakie są niektóre jej konsekwencje (polityczne 

i ekonomiczne), ale przede wszystkim (poprzez 

analizę zasad etyki islamskiej) czy może ona 

stanowić etyczne wyzwanie dla muzułmańskich 

księgowych i audytorów, których zagrożeń to 

powinni być świadomi ich klienci. 
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Czerny Małgorzata, 2022, Sens i możliwość 

zastosowania elementów buddyjskiej edukacji etycznej 

w nauczaniu etyki rachunkowości w chrześcijańskim 

kręgu kulturowym, Zeszyty Teoretyczne 

Rachunkowości, vol. 46, nr 2, s. 27-48. 

Przedstawiłam założenia buddyjskiej edukacji 

etycznej w kontekście ich użyteczności dla 

nauczania etyki w rachunkowości w Polsce. 

Ustaliłam, że etyka buddyjska oferuje znaczące 

rozwinięcie modelu determinant zachowania 

etycznego Melego, opartego w dużej mierze na 

etyce katolickiej i ma duży potencjał zastosowania 

w polskim kręgu kulturowym, podkreślając 

ciągłość i powtarzalność procesów prowadzących 

do osiągnięcia tego, co nazywa moralnym 

zachowaniem. 

Subkultura systemów rachunkowości 

Czerny Małgorzata, 2018, Próba określenia różnic 

kulturowych i ich wpływu na system rachunkowości w 

wybranych krajach w świetle koncepcji G. Hofstede i S. 

Graya, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu, nr 503, s. 98-109. 

Dokonałam wyszczególnienia najważniejszych 

różnic kulturowych pomiędzy Polską a jej 

bezpośrednimi sąsiadami - Rosją i Niemcami, 

w kontekście hofstedowskich wymiarów 

kulturowych, a następnie powiązałam je 

z kulturalnymi determinantami rachunkowości 

w świetle koncepcji S. Graya 

Czerny Małgorzata, 2021, Subkultura systemów 

rachunkowości w Rosji i państwach nadbałtyckich w 

świetle koncepcji G. Hofstedego i S. Graya, Zeszyty 

Teoretyczne Rachunkowości, vol. 45, nr 3, s.51-68. 

Porównałam teoretyczne założenia kierunku 

rozwoju subkultury systemów rachunkowości 

zgodnie z modelem Graya, na podstawie wyników 

osiąganych w wymiarach kulturowych Hofstedego 

z rzeczywistą ewolucją systemów rachunkowości w 

Rosji i krajach nadbałtyckich. Ustaliłam 

charakterystykę wstępną subkultury rachunkowości 

rosyjskiej oraz krajów nadbałtyckich. 

Potwierdziłam prawidłowość założeń modelu 

Graya w odniesieniu do wybranych krajów i 

ewolucji ich systemów rachunkowości, wypełniając 

istniejącą lukę poznawczą (byłe republiki 

radzieckie rzadko stanowią przedmiot badań w 

kontekście kulturowym, zwłaszcza w porównaniu z 

Rosją).  

 

Do pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych zaliczam dwie publikacje, które nie dają 

się zaklasyfikować do wymienionych wyżej obszarów tematycznych (tabela 7). 

 
Tabela 7. Pozostałe publikacje 

Publikacja Opis 

Czerny, M., 2010, Oferta edukacyjna uczelni 

niepublicznych a zmiany na polskim rynku pracy, W: 

Rola i misja uczelni niepublicznych w procesie 

transformacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 

Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. s. 26-42. 

W artykule przedstawiłam rozwój uczelni 

niepublicznych w Polsce i ich oferty edukacyjnej w 

okresie transformacji, zwracając uwagę na wyzwania 

związane z czynnikami demograficznymi i 

zmieniającymi się oczekiwaniami pracodawców, w 

tym konieczność przeorientowania oferty (studia 

inżynieryjne, profile techniczne). Wskazałam szanse, 

które niesie ze sobą nauczanie zdalne, kształcenie 

ustawiczne i dostarczanie praktycznej wiedzy (know-

how) w odpowiedniej proporcji do wiedzy 

encyklopedycznej (teoretycznej).    

Czerny Małgorzata, 2011, Wielkopolska w gospodarce 

krajowej – próba wskazania najbardziej rozwojowych 

Artykuł stanowi przegląd i jednocześnie próbę 

uporządkowania informacji pochodzących z 
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branż, W: Wielkopolska w gospodarce krajowej, Zeszyty 

Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, s. 

54-67. 

dostępnych publikacji poświęconych rozwojowi i 

znaczeniu sektorów uznanych za kluczowe dla 

regionu. Opierając się na treści raportów i 

opublikowanych wynikach badań podjęłam próbę 

zdefiniowania, z dużym prawdopodobieństwem 

trafności, branż strategicznych dla Wielkopolski oraz 

określenia stymulatorów i barier ich rozwoju.   

 

Poza dorobkiem publikacyjnym do osiągnięć naukowych zaliczam również współpracę 

zagraniczną, która jest m.in. efektem moich wyjazdów w ramach programu Erasmus+ oraz 

stażu naukowego na University of Malta (załącznik 5 – Wykaz osiągnięć naukowych). Jestem 

(lub byłam) recenzentem ośmiu zagranicznych czasopism (Economics World, Journal of 

Business and Economics, Science Journal of Business and Management, Journal of 

Economics and Management Sciences, Journal of Accounting in Emerging Economies, Asian 

Journal of Economics, Business and Accounting, Sustainability i Asian Journal of 

Agricultural Extension, Economics & Sociology) oraz członkinią Komitetu Redakcyjnego 

Science Journal of Business and Management i Journal of Economics and Management 

Sciences.  

 

6. Osiągnięcia dydaktyczne, popularyzatorskie i organizacyjne 

 

Od początku kariery akademickiej jestem zaangażowana w pracę dydaktyczną oraz 

działalność popularyzatorską i organizacyjną. Do osiągnięć w tym obszarze zaliczam 

następujące dokonania: 

• brałam udział w 42 konferencjach naukowych i przygotowując 30 referatów 

(wyszczególnienie w załączniku 5 - Wykaz osiągnięć naukowych); 

• byłam członkinią komitetów organizacyjnych 2 konferencji naukowych 

(wyszczególnienie w załączniku 5 - Wykaz osiągnięć naukowych); 

• byłam lub jestem członkinią 2 organizacji naukowych lub zawodowych 

(wyszczególnienie w załączniku 5 - Wykaz osiągnięć naukowych); 

• jestem autorem lub współautorem rozdziałów w podręcznikach akademickich lub 

zbiorach zadań: 

1. Szczepankiewicz Elżbieta (60%), Czerny Małgorzata (40%), Zasady ujmowania aktywów i 

pasywów banku, W: Rachunkowość banków w przykładach i zadaniach, Szczepankiewicz 

Elżbieta (red.), Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015, nr 296, 

Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s.23-27; 

2. Szczepankiewicz Elżbieta (60%), Czerny Małgorzata (40%), Zasady księgowania operacji 

kosztowych i przychodowych oraz ustalanie wyniku finansowego banku, W: Rachunkowość 

banków w przykładach i zadaniach, Szczepankiewicz Elżbieta (red.), Materiały Dydaktyczne - 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015, nr 296, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, s.36-38; 

3. Czerny Małgorzata, Matuszak Łukasz, Szczepankiewicz Elżbieta, Rachunek kosztów pełnych i 

zmiennych, W: Rachunek kosztów: Zbiór zadań / Macuda Małgorzata, Matuszak Łukasz, 

Zyznarska-Dworczak Beata (red.), Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w 

Poznaniu, 2016, nr 335, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 

s.106-125. Swój udział szacuję na 50%; 

4. Szczepankiewicz Elżbieta (64%), Czerny Małgorzata (36%), Zasady ewidencji operacji 

gospodarczych oraz wyceny w banku, W: Rachunkowość banków w przykładach i zadaniach, 

Szczepankiewicz Elżbieta (red.), Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w 

Poznaniu, 2017, nr 322, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
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s.23-65; 

5. Szczepankiewicz Elżbieta (50%), Czerny Małgorzata (50%), Pytania kontrolne, W: 

Rachunkowość banków w przykładach i zadaniach, Szczepankiewicz Elżbieta (red.), Materiały 

Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2017, nr 322, Poznań, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s.153-156; 

6. Czerny Małgorzata, Matuszak Łukasz, Szczepankiewicz Elżbieta [i in.]: Strategiczna 

rachunkowość zarządcza, W: Rachunkowość zarządcza: Zbiór zadań, Macuda Małgorzata, 

Matuszak Łukasz, Zyznarska-Dworczak Beata (red.), Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu, 2018, nr 334, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu, s.117-132.Swój udział szacuję na 21%; 

7. Szczepankiewicz Elżbieta, Czerny Małgorzata, Kotliński Grzegorz, Podstawy rachunkowości 

finansowej i sprawozdawczości w bankach, zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji. 

Zadania z wprowadzeniem teoretycznym, Szczepankiewicz Elżbieta (red.), 2021, Wydawnictwo 

Naukowe CONTACT, 206 s. Swój udział szacuję na 31%;  

8. Czerny Małgorzata, 2015, Przychody i koszty ich uzyskania, W: Podstawy rachunkowości w 

teorii i praktyce, Kamela-Sowińska Aldona (red.), Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, s.263-287; 

9. Czerny Małgorzata, 2018, Przychody i koszty ich uzyskania, W: Podstawy rachunkowości w 

teorii i praktyce / Kamela-Sowińska Aldona (red.), wyd. II zmienione, Poznań, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s.263-288; 

10. Czerny Małgorzata (69%), Szczepankiewicz Elżbieta (31%), 2019, Rachunek kosztów pełnych i 

zmiennych, W: Rachunek kosztów, Kamela-Sowińska Aldona, Macuda Małgorzata (red.), 

Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s.129-159; 

za monografię pt. "Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce” (2015) otrzymałam 

(wraz ze współautorami) Nagrodę Zespołową I Stopnia JM Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016; 

 

• opracowałam łącznie 29 sylabusów przedmiotów akademickich na studiach I i II 

stopnia (poniżej zestawienie): 
 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu od 2014 r. 

1. 
Rachunkowość zarządcza 

2. 
Rachunek kosztów 

3 
Zarządzanie finansami 

4. 
Zaawansowana rachunkowość zarządcza (2) 

 

 Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości od 2006 r. do 2014 r. 

1. 
Podstawy zarządzania 

2. 
Zachowania organizacyjne 

3. 
Rachunek kosztów 
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4. 
Rachunkowość zarządcza 

5. 
Rachunkowość ubezpieczeniowa  

6. 
Sprawozdawczość i analiza finansowa  

7. 
Bezpieczeństwo publiczne 

 

 

 

Wyższa Szkoła Kadry dla Europy od 2005 r. do 2011 r. 

1. 
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 

2. 
Ubezpieczenie mienia w transporcie 

3. 
Rachunkowość bankowa i ubezpieczeń 

4. 
Ubezpieczenia i polityka społeczna 

 

 Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie, oddział w Koninie od 2006 r. do 

2008 r. 

1. 
Ryzyko w teorii i praktyce 

2. 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe 

 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile od 2006 r. do 2014 r. 

1. Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze 

2. Ubezpieczenia w turystyce 

 

 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu od 1996 r. do 2003 r.  

1. Ekonomika i technika ubezpieczeń życiowych 

2. Ekonomika i technika ubezpieczeń majątkowych 

3. Techniki sprzedaży ubezpieczeń 

4. Pośrednictwo ubezpieczeniowe 

5. Pośrednictwo i kanały sprzedaży ubezpieczeń 

6. Ubezpieczenia gospodarcze 

7. Ubezpieczenia życiowe 

 

 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu od 1996 r. do 2004 r. 

1. Ryzyko i ubezpieczenia 

2. Ubezpieczenia w obrocie gospodarczym 

3. Ubezpieczenia gospodarcze – program indywidualny dla studentów z 

Ukrainy w ramach współpracy Katedry Ubezpieczeń AE z Akademią 

Gospodarki Narodowej w Tarnopolu 
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• prowadziłam lub prowadzę zajęcia dydaktyczne z 10 przedmiotów na studiach I i II 

stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (uprzednio Akademii 

Ekonomicznej), 7 w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości, 6 w Wyższej Szkole 

Bankowej, 3 w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry dla Europy”, 2 w PWSZ w Pile i 2 

w Wyższej Szkole Ubezpieczeń w Krakowie (poniżej zestawienie): 

 

Zajęcia dydaktyczne na studiach I i II stopnia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu od 

2014 r. 

 

Studia I stopnia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

1. Podstawy rachunkowości  - wykład, ćwiczenia 

2. Rachunkowość zarządcza  - wykład 

3. Rachunkowość finansowa - wykład 

4. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie - wykład, ćwiczenia 

Studia II stopnia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

1. Rachunek kosztów -  wykład, ćwiczenia 

2. Rachunkowość zarządcza - wykład, ćwiczenia 

3. Zaawansowana rachunkowość zarządcza (2) - wykład, ćwiczenia 

 

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu od 2006 r. do 2014 r. 

 

Studia I stopnia  

1. Rachunek kosztów - wykład, ćwiczenia 

2. 
Bezpieczeństwo publiczne - wykład 

3. 
Zachowania organizacyjne - wykład, ćwiczenia 

4. 
Podstawy zarządzania - wykład, ćwiczenia 

5. 
Rachunkowość zarządcza - ćwiczenia 

6. 
Rachunkowość ubezpieczeniowa - wykład  

7. 
Sprawozdawczość i analiza finansowa  - wykład, ćwiczenia 

 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (od 1996 do 2004 roku) 

Studia II stopnia  

1. Ryzyko i ubezpieczenia - ćwiczenia 

2. Ubezpieczenia w obrocie gospodarczym - ćwiczenia 

3. Bankowość i ubezpieczenia - ćwiczenia 

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (od 1996 do 2003 roku) 
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Studia I stopnia  

1. Ekonomika i technika ubezpieczeń życiowych - ćwiczenia 

2. Ekonomika i technika ubezpieczeń majątkowych - ćwiczenia 

3. Techniki sprzedaży ubezpieczeń - ćwiczenia 

4. Pośrednictwo ubezpieczeniowe - wykład, ćwiczenia 

5. Pośrednictwo i kanały sprzedaży ubezpieczeń - ćwiczenia 

6. Ubezpieczenia gospodarcze - ćwiczenia 

 

Wyższa Szkoła Kadry dla Europy od 2005 r. do 2011 r. 

 

Studia I stopnia  

1. Ubezpieczenie mienia w transporcie - ćwiczenia 

2. Rachunkowość bankowa i ubezpieczeń - wykład, ćwiczenia 

3. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza - wykład, ćwiczenia 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile od 2006 r. do 2014 r. 

 

Studia I stopnia  

1. Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze - wykład, ćwiczenia 

2. Ubezpieczenia w turystyce - wykład 

 

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie, oddział w Koninie od 2006 r. do 2008 r. 

 

Studia I stopnia  

1. Pośrednictwo ubezpieczeniowe - wykład, ćwiczenia 

2. Ryzyko w teorii i praktyce - wykład, ćwiczenia 

 

• prowadziłam i prowadzę nadal zajęcia na 4 studiach podyplomowych na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu, w tym na dwóch studiach w języku angielskim: 
1. 

SP Rachunkowość – zajęcia z rachunkowości finansowej, analizy finansowej i 

sprawozdawczości finansowej;  

2. 
SP Accounting and Financial Management – Basic Level – zajęcia z rachunkowości zarządczej 

(w j. angielskim); 

3. 
SP Accounting and Financial Management – Advanced Level – zajęcia z zaawansowanej 

rachunkowości zarządczej i performance management (w j. angielskim); 

4. 
SP Rachunkowość (Oddział Bydgoszcz) – zajęcia z rachunkowości finansowej; 

• byłam promotorem 348 prac licencjackich i 40 prac magisterskich:  

1. seminaria dyplomowe (2015 – 2022), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, liczba 

wypromowanych prac licencjackich: 42; liczba wypromowanych prac magisterskich: 

40.  

2. seminaria dyplomowe – Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu i 

Wrześni (2006 – 2014), liczba wypromowanych prac licencjackich: 306, 

oraz recenzentem ponad 340 prac dyplomowych, z czego 111 to prace obronione na 

UEP (w tym 55 prac magisterskich): 
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Tabela 6. Wypromowane prace 

Wyszczególnienie UE w Poznaniu WSHiR Razem 

Wypromowane prace 

Prace licencjackie 42 306 348 

Prace magisterskie 40 - 40 

Prace doktorskie (promotor pomocniczy) 1 - 1 

Razem 83 306 389 

Recenzje prac  

Prace licencjackie 56 236 292 

Prace magisterskie 55 - 55 

Razem 111 236 347 

 

• jestem promotorem pomocniczym w jednym przewodzie doktorskim (A. Kozłowska, 

2018, Ewolucja historyczna rachunkowości na przykładzie Włoch, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Rachunkowości i Rewizji Finansowej, promotor: 

dr hab. J. Błażyńska, prof. UEP); 

 

• prowadziłam kursy i szkolenia zawodowe: 

 
1. przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach kursu „Specjalista ds. finansów i 

rachunkowości” – projekt „System wsparcia kompetencji zawodowych dla 

wielkopolskiego rynku pracy” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, przy współpracy z Fundacją VCC (kurs 

zakończony egzaminem zewnętrznym) – październik – styczeń/maj 2018 – 128h; 

2. wykładowca (20h) z zakresu ubezpieczeń transportowych - stały element corocznych 

szkoleń przygotowujących do egzaminu państwowego, pozwalającego uzyskać certyfikat 

kompetencji zawodowych w transporcie krajowym i międzynarodowym - 

Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. – (2005-2011) – 

jednocześnie członkini wewnętrznej komisji egzaminacyjnej; 

 

• publikowałam w czasopismach fachowych dla praktyków (Wiadomości 

Ubezpieczeniowe): 
 

1. Czerny Małgorzata, 1997, Marzec miesiącem ubezpieczeń w poznańskiej Akademii 

Ekonomicznej, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 5-6, s. 59-60; 

2. Czerny Małgorzata, Żetecka Katarzyna, 1998, Ubezpieczenia kredytu i gwarancje 

ubezpieczeniowe jako instrument ochrony ekonomicznej podmiotów gospodarczych w 

Polsce: obrona pracy doktorskiej mgr. Jacka Lisowskiego, Wiadomości 

Ubezpieczeniowe, nr 11-12, s. 73-76; 

3. Czerny Małgorzata, 2003, Ochrona konsumenta usług ubezpieczeniowych w Finlandii, 

Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 9/10, s. 69-72; 

4. Czerny Małgorzata, 2006, Aspekt doradczy pośrednictwa ubezpieczeniowego w 

regulacjach prawnych UE oraz literaturze przedmiotu i wybranym ustawodawstwie kraju, 

Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 1/2, s. 8-14, 

5. Czerny Małgorzata, 2007, Aspekt etyczny działalności brokerskiej, Wiadomości 

Ubezpieczeniowe, nr 3/4, s. 2-17; 

 

• sporządziłam 3 ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie: 
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1. projekt specjalizacji Ubezpieczenia i polityka społeczna wraz ze standardami kształcenia 

dla studiów I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (230/220 godzin) dla 

Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy”(wraz z dr. K. Łyskawą, Katedra 

Ubezpieczeń UEP), 2005-2006. 

2. projekt specjalizacji Ubezpieczenia osobowe w ramach specjalności Ekonomika i ochrona 

pracy I stopnia dla Wyższej Szkoły Zawodowej „Kadry dla Europy” (225 godzin), 

styczeń 2009 r.  

3. opracowanie kursu przygotowawczego do egzaminu przed Państwową Komisją 

Egzaminacyjną dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (95 godzin); 

październik 2004 r. 

 

• udzielałam się też w praktyce gospodarczej - od 1.07.1993 r. do 31.03.2001 r. byłam 

wspólniczką w spółce cywilnej Meritum Consulting z siedzibą w Poznaniu 

(doradztwo gospodarcze); 

 

• angażuję się w pracę organizacyjną na rzecz UEP: 

 
1. Członkini Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Ekonomii na rok akademicki 1996/1997, 

1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004; 

2. Członkini komisji rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015, 

2015/2016; 

3. Kierownik Studiów Podyplomowych Accounting and Financial Management – Advanced 

Level (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021); 

4.  Zastępca kierownika studiów podyplomowych Accounting and Financial Management – 

Basic Level (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021); 

5. Koordynator techniczny Studiów Podyplomowych akredytowanych przez ACCA Accounting 

and Financial Management – Basic Level i Advanced Level (2018-2021); 

6. Koordynator techniczny specjalności Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA na II 

stopniu studiów stacjonarnych akredytowanych przez ACCA (Wydział Zarządzania, Finanse i 

Rachunkowość Biznesu) (2016-2019); 

w 2015 roku uzyskałam dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu akredytację ACCA 

(The Association of Chartered Certified Accountants) na II stopniu studiów stacjonarnych 

(Wydział Zarządzania, kierunek Finanse i Rachunkowość Biznesu), będąc koordynatorem 

zespołu przygotowującego dokumentację akredytacyjna, w tym sylabusy i nową ścieżkę 

studiów zgodną z międzynarodowym standardem ACCA); w 2017 roku uzyskałam 

akredytację międzynarodową i uruchomiłam studia podyplomowe ACCA Accounting and 

Financial Management na dwóch poziomach (Applied Knowledge i Applied Skills), z 

powodzeniem reakredytowane w 2020 roku. Za uzyskanie akredytacji dla studiów 

podyplomowych uzyskałam nagrodę Rektora UEP za osiągnięcia organizacyjne i 

wizerunkowe o istotnym dla uczelni znaczeniu (18.10.2018); w czerwcu 2002 roku 

uzyskałam wyróżnienie ze strony JM Rektora Termopil Academy of National Economy za 

opiekę naukową nad ukraińskimi studentami w ramach współpracy międzynarodowej 

pomiędzy Katedrą Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu a Akademią 

Gospodarki Narodowej w Tarnopolu, oraz ze strony Dziekana Ukraińsko-Polskiego Fakultetu 

Finansów i Ubezpieczeń Termopil Academy of National Economy - za przygotowanie 

programu indywidualnego studiów dla studentów z Ukrainy i opiekę naukową nad ich 

pracami magisterskimi w ramach współpracy Katedry Ubezpieczeń Akademii Ekonomiczną 

w Poznaniu z Akademią Gospodarki Narodowej w Tarnopolu; 
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• angażowałam się w pracę organizacyjną w Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości 

w Poznaniu oraz Wrześni: 

 
1. 2005 - 2012 - opiekun studentów WSHiR w Poznaniu, 

2. 2006 - 2011 - Przewodnicząca Komisji Stypendialnej WSHiR,  

3. 2012 - 2014 - członkini Komisji Stypendialnej WSHiR, 

4. 2008 - 2012 - Koordynator d/s wyboru specjalności i przedmiotów specjalizacyjnych przez 

studentów WSHiR w Poznaniu i Oddziale Zamiejscowym we Wrześni, 

5. 2011 - 2012 - członkini Komisji Dyscyplinarnej WSHiR, 

6. 2013 – 2014 członkini komitetu redakcyjnego (redaktor naukowy) Zeszytów Naukowych 

WSHiR, 

7. 2013-2014 - członkini Rady Wydziału Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, 

8. 2014 – dziekan Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu; 

• jestem kierownikiem lub zastępcą na 2 studiach podyplomowych, akredytowanych 

przez ACCA (Accounting and Financial Management – Basic Level & Advanced 

Level). 

 

7. Podsumowanie dorobku 

 

Syntetyczny wykaz wybranych dokonań w ujęciu ilościowym przedstawiam w tabeli 7. 

 
Tabela 7. Podsumowanie dorobku 

Wyszczególnienie 
Przed doktoratem Po doktoracie 

Suma 
polski angielski polski angielski 

Publikacje naukowe  

• Artykuły w czasopismach z bazy JCR lub ERIH - - - - - 

• Artykuły w innych czasopismach naukowych 2 - 20 8 30 

• Monografie naukowe - - 1 - 1 

• Rozdziały i artykuły w opracowaniach zbiorowych 2 - 16 5 23 

Publikacje dydaktyczne (akademickie)  

• Rozdziały w podręcznikach akademickich - - 3 - 3 

• Rozdziały w skryptach do ćwiczeń - - 7 - 7 

• Redakcja podręcznika akademickiego  - - - - - 

Inne publikacje lub opracowania na zamówienie  

• Artykuły w czasopismach fachowych 3 - 2 - 5 

• Ekspertyzy lub opracowania na zamówienie 1 - 2 - 3 

Recenzje publikacji  

• Recenzje artykułów w czasopismach  naukowych - - - 18 18 

Wskaźniki dokonań naukowych 

• Impact factor - - - 

• Punkty MNiSW  - 692 692 

• Indeks Hirscha (Web of Science) - - - 

• H-index (Google Scholar) - 3 3 

• Liczba cytowań (Web of Science) - - - 
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• Liczba cytowań (Google Scholar) - 38 38 

• Liczba cytowań (BazEkon) - 13 13 

Konferencje naukowe 

• Aktywny udział  3 27 30 

• Bez referatu  - 12 12 

• Udział w komitetach organizacyjnych - 1 1 

• Wyjazdy zagraniczne – Erasmus + i staże naukowe - 7 7 
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