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I.

Wykształcenie i przebieg kariery zawodowej

Naukę w szkole średniej rozpocząłem w 1980 roku w I LO im. Mikołaja Kopernika
w Gdańsku w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Maturę zdałem w roku 1984.
Po maturze podjąłem studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Gdańskiej, które przerwałem po dwóch latach. Ten krótki epizod w dużym stopniu zaważył
na moich późniejszych wdrożeniach w zakresie controllingu finansowego
w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, ponieważ pozwolił mi lepiej rozumieć
ich problemy techniczne i technologiczne.
Następnie w październiku 1986 roku podjąłem studia na ówczesnym Wydziale
Ekonomiki Produkcji (dzisiaj Wydział Zarządzania) Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku
„Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka”, które ukończyłem w dniu 20 marca 1992 roku
na kierunku „Organizacja Przetwarzania Danych” na specjalności „Przetwarzanie Danych
i Rachunkowość” jako magister ekonomii.
W sierpniu 1992 roku uzyskałem stypendium rządu Jej Królewskiej Mości w programie
Know-how Fund for Accountancy Assistance and Development – Poland i wyjechałem do
Wielkiej Brytanii. Podjąłem tam roczne studia magisterskie w zakresie rachunkowości
i finansów (Master of Science in Accounting and Finance) na University of Stirling w Szkocji,
które ukończyłem w sierpniu 1993 złożeniem pracy magisterskiej. Wypełniłem wszystkie
formalne wymogi ukończenia tych studiów w postaci zdania egzaminów objętych programem
oraz napisania dysertacji pod tytułem: Leasing as a Source of Finance for a Developing
Market Economy – a Polish Perspective. W dniu 26 lutego 1994 roku otrzymałem certyfikat
potwierdzający nadanie mi tytułu Master of Science (MSc) in Accounting and Finance.
Po powrocie ze studiów magisterskich w Wielkiej Brytanii ówczesny Kierownik Katedry
Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego zaproponował mi stanowisko asystenta pierwszego
roku w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania (ówczesnym wydziale Ekonomiki
Produkcji), którym zostałem 1 października 1993 roku. Po roku pracy 1 października 1994
roku objąłem obowiązki asystenta w tejże Katedrze, które pełniłem do 30 września 2001 roku.
W roku 1994 złożyłem egzamin językowy Certificate of Proficiency in English (CPE)
w British Council w Gdańsku. Posługuję się również swobodnie językiem francuskim
(poziom C1), niemieckim (poziom C1) i hiszpańskim (poziom B2/C1).
W latach 1994-1995 uczestniczyłem w programie Synergy Program in Management and
Economics (SPIME) Uniwersytetu w Lund (Szwecja). W ramach projektu analizy cen
opakowań produktów mlecznych dla firmy „Tetrapak” wraz z zespołem przeprowadziłem
badania rynkowe dotyczące wpływu ceny opakowania kartonowego na postrzeganą
atrakcyjność cenową mleka oraz złożyliśmy raport końcowy wraz z prezentacją dla zarządu
tej firmy.
W okresie od października 1996 do września 1997 roku, równolegle do pracy naukowodydaktycznej na Uniwersytecie Gdańskim, pracowałem jako analityk finansowy/specjalista
ds. analizy kosztów w firmie Mod-Tap Sp. z o.o. (A Molex Copmany) w Starogardzie
Gdańskim, gdzie wykonywałem obowiązki controllera finansowego w zakresie operacyjnego
i strategicznego planowania i budżetowania korporacyjnego.
Od 1 października 2001 roku do 30 września 2003 roku byłem specjalistą na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Po złożeniu wszystkich określonych prawem egzaminów doktorskich obroniłem pracę
doktorska pt. „Koncepcja systemu budżetowania produkcji zleceniowej” (promotor: prof. dr
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hab. Jerzy Gierusz, recenzenci: prof. dr hab. Edward Nowak i prof. dr hab. Ryszard Rutka).
W dniu 25 września 2003 roku Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nadała
mi stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
Od 1 listopada 2003 do chwili obecnej jestem adiunktem w Katedrze Rachunkowości
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Od października 2003 do września 2006 roku pracowałem równolegle na połowie etatu
adiunkta w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie.
Dodatkowo w latach 1999-2002 i 2006-2011 przez trzy kadencje pełniłem funkcję
członka rady nadzorczej Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku.
Od 2001 roku pełnię funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub
Sportowy Ex Siedlce Gdańsk.
Równolegle do pracy ściśle naukowej i dydaktycznej konsekwentnie realizowałem moją
strategię rozwoju osobistego poprzez aktywne uprawianie różnych sportów oraz rozwoju
zawodowego poprzez prace doradcze, wdrożeniowe, projektowe i koncepcyjne. Nabyłem
szerokie doświadczenie praktyczne, zarówno merytoryczne jak i organizacyjne, jako trener,
konsultant, doradca i kierownik projektów komercyjnych. Byłem członkiem zespołów
wdrożeniowych oraz szefem kilkunastu projektów wdrożeniowych systemów kontroli
kosztów,
controllingu
finansowego,
rachunku
kosztów
w średnich
i dużych
przedsiębiorstwach.
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II.

Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.)

a) tytuł osiągnięcia naukowego
Cykl pięciu publikacji p.t.: „Wielokrotna cena transferowa w zarządzaniu centrami zysku”.
Dziedzina nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.
b) autor, tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy
Wskazany cykl składa się z 5 następujących publikacji (w kolejności chronologicznej):
1. (symbol wykazu głównego: B.1.6.)
Jarosław Kujawski, Demotywujące i dysfunkcjonalne aspekty ceny transferowej, Prace
Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 399, 2015, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, ISSN
1899-3192, e-ISSN 2392-0041, Wrocław, październik 2015, strony 295-305; recenzja
typu double-blind;
2. (symbol wykazu głównego: B.1.5.)
Jarosław Kujawski, Dualna cena transferowa i jej sprawozdawcze konsekwencje, Prace
Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 440, 2016, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, ISSN
1899-3192, e-ISSN 2392-0041, Wrocław, październik 2016, strony 349-362, recenzja
typu double-blind;
3. (symbol wykazu głównego: B.1.3.)
Jarosław Kujawski, Potrójna cena transferowa i jej sprawozdawcze konsekwencje, Prace
Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 471, 2017, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, ISSN
1899-3192, e-ISSN 2392-0041, Wrocław, październik 2017, strony 288-299, recenzja
typu double-blind;
4. (symbol wykazu głównego: B.1.2.)
Jarosław Kujawski, Wielokrotna cena transferowa, Prace Naukowe UE we Wrocławiu,
Nr 513, 2018, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041,
Wrocław, październik 2018, strony 253-264, recenzja typu double-blind;
5. (symbol wykazu głównego: B.1.1.)
Jarosław Kujawski, Symulacja wielokrotnej ceny transferowej, artykuł zgłoszony na
XXIV Ogólnopolską Konferencję Naukową Rachunkowość a Controlling oraz do
opublikowania w: Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 2019, Wydawnictwo UE we
Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, w trakcie recenzji typu double-blind.
c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich
ewentualnego wykorzystania
Inspiracją dla podjęcia badań w tym obszarze jest istnienie konfliktu interesów menadżerów
centrów zysku, stojących przed dylematem realizacji transakcji biznesowych, które z ich
partykularnego punktu widzenia są niekorzystne, gdyż zagrażają realizacji im wyznaczonych
celów, niemniej są korzystne dla organizacji jako całości. Inspiracja ta pochodzi z mojej
praktyki wdrożeniowej, a dokładnie z obserwacji podejmowanych przez zarząd pewnej firmy
informatycznej prób pogodzenia menedżerów centrów zysku rywalizujących o zagarnięcie jak
największych korzyści z realizacji wspólnego przedsięwzięcia biznesowego. Z braku
formalnego wewnętrznego mechanizmu normującego podział tych korzyści uciekali się oni
do metod wręcz podjazdowych, które nie tylko powodowały ogólny brak zaufania i poważne
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tarcia wewnętrzne, ale również stratę cennego czasu wszystkich osób zainteresowanych.
Literatura zaleca w takich przypadkach zastosowanie metody negocjacyjnej, cen dualnych lub
odgórną interwencję centrum sterującego (do tego poglądu odwołują się artykuły 1 i 2 tego
cyklu). W omawianym przypadku żadna z tych metod nie zdawała egzaminu, ponieważ
kontrakt realizowany był nie przez dwa podmioty wewnętrze lecz przez kilka. Cena dualna
nie wchodziła więc w grę, metody negocjacyjne zawodziły w obliczu ewidentnego konfliktu
interesów, a centrum sterujące (zarząd) nie albo nie miało pomysłu, albo wystarczającego
autorytetu, aby tym powtarzającym się sytuacjom jednoznacznie zaradzić.
Inna inspirująca obserwacja nadeszła z firmy branży szkoleniowo-doradczej, która
zmuszona była przez sytuację rynkową do realizacji mało opłacalnych kontraktów, które nie
przynosiły zadowalającej wszystkich marży, chociaż podbijały znacząco przychody
ze sprzedaży. W tym przypadku również obserwowano naturalne odruchy menedżerskie
polegające na niechęci do angażowania się w przedsięwzięcia niegwarantujące osiągnięcia
odpowiedniego poziomu satysfakcji finansowej. Niechęć tę, czy wręcz awersję, dodatkowo
wzmacniało istnienie systemu motywacyjnego, który był silnie uzależniony od osiągniecia
przez menedżerów centra zysku oczekiwanej rentowności. Również w tym przypadku
chodziło o współpracę więcej niż dwóch centrów zysku przy akwizycji, obsłudze
administracyjnej i realizacji merytorycznej kontraktów szkoleniowych i doradczych. Należało
więc i tym razem zastosować mechanizm podziału korzyści inny niż znane dotychczas.
Kolejna inspiracja wynikła z konieczności opracowania systemu wewnętrznych rozliczeń
przychodów, kosztów i marż pomiędzy cztery wysoko wyspecjalizowane wydziały
merytoryczne (centra zysku) firmy z branży budowlano-montażowej, działającej w obszarze
projektowania i realizacji pod klucz instalacji wykończeniowych w budynkach biurowych
i obiektach przemysłowych. Tarcia wewnętrzne po raz kolejny okazały się na tyle istotne, że
zagrażały realizacji wspólnych celów biznesowych całej organizacji. Wobec silnej pozycji
wewnętrznej czterech dyrektorów tych wydziałów w stosunku do siebie oraz w relacji do
zarządu metody negocjacyjne lub autorytarne nie mogły być zastosowane. Cena dualna
w kooperacji czterech podmiotów wewnętrznych również nie miała sensu. Pozostało więc
zaprojektowanie mechanizmu godzącego wszystkie interesy, który byłby oparty na
obiektywnych danych z systemu rachunkowości i nie byłby kwestionowany przez
zainteresowane osoby. Kompromis musiał też polegać na tym, aby każdy z menedżerów
centrów zysku zaakceptował podział marży na podstawie koniecznych do poniesienia
kosztów własnych, ale bez uciekania się do przerzucania ich na inne centra zysku.
Mechanizm podziału marży opierał się również na formalnym ustanowieniu tzw. rynku
wewnętrznego dotyczącego zasobów firmy, które zostały wycenione oraz zmierzone pod
względem efektywności i potencjału.
Opisane przypadki spowodowały, że jako doradca i wdrożeniowiec byłem zmuszony
do zastosowania niestandardowych rozwiązań praktycznych w zakresie rozliczeń
wewnętrznych w przedsiębiorstwach. Wielokrotne symulacje praktyczne tych rozwiązań
doprowadziły mnie w końcu do zaprojektowania mechanizmu rozliczeniowego, któremu
nadałem nazwę wielokrotnej ceny transferowej.
Wskazany cykl pięciu prac naukowych ma charakter koncepcyjny. Głównym celem
naukowym ww. prac jest zaprojektowanie i zaproponowanie nowatorskiego podejścia do
kształtowania cen transferowych (wewnętrznych, transakcyjnych) pomiędzy centrami zysku
organizacji gospodarczych. Do celów pomocniczych zaliczam:
a) krytykę klasycznej formuły obliczania ceny transferowej,
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b) ustalenie nowych formuł arytmetycznych do obliczania wielokrotnej ceny
transferowej w kilku podstawowych wariantach,
c) zaprojektowanie szablonów raportów oceny rentowności centrów zysku zbudowane
w oparciu o metodykę rachunku kosztów zmiennych i marż pokrycia, które można
zastosować w celu raportowania efektów wykorzystanego mechanizmu wielokrotnej
ceny transferowej.
Główna teza badawcza stanowi, że właściwe ukształtowanie cen transferowych pomiędzy
centrami zysku realizującymi wspólny projekt biznesowy zapewnia osiągnięcie celów
wyznaczonych zarówno poszczególnym centrom zyski jak i organizacji jako całości.
Weryfikacja głównej tezy badawczej została przedstawiona teoretycznie na przykładzie
realizacji kontraktu doradczego realizowanego na rzecz klienta zewnętrznego przez więcej niż
jedno centrum zysku. Współpraca wielu centów zysku w realizacji transakcji biznesowych
musi zatem przynieść korzyści im wszystkim, a nie wybranym lub uprzywilejowanym.
Zaprojektowany mechanizm nie jest znany dotychczas ani w teorii, ani praktyce
zarządzania. Prace te mają zatem charakter naukowy polegający na zaproponowaniu nowego
podejścia teoretycznego do kształtowania relacji biznesowych pomiędzy współpracującymi
centrami zysku danej organizacji gospodarczej. Nowatorstwo polega tu na wskazaniu
całkowicie nowego sposobu rozumienia ceny transferowej jako ceny wielokrotnej, bo
stosowanej wówczas, gdy dana transakcja gospodarcza obsługiwana jest przez wiele
współpracujących centrów zysku organizacji gospodarczej. Dotychczas zarówno w teorii, jak
i w praktyce, stosowano pojedynczą cenę transferową lub tzw. cenę dualną (shadow transfer
price, dual transfer price). W cyklu wskazanych publikacji wykazałem, że możliwe jest
stosowanie również potrójnej ceny transferowej, gdy przy realizacji danej transakcji
gospodarczej współpracują trzy centra zysku, poczwórnej ceny transferowej w przypadku,
gdy współpracują cztery centra zysku oraz wielokrotnej ceny transferowej w sytuacji
współpracy wielu centrów zysku przy realizacji danej transakcji biznesowej. Zastosowanie
mechanizmu wielokrotnej ceny transferowej wynika ze znanego w teorii i praktyce problemu
dysfunkcyjnych (lub dysfunkcjonalnych) zachowań menedżerskich w sytuacji konfliktu
interesów zachodzącego pomiędzy menedżerami współpracujących centrów zysku.
Zaproponowana koncepcja stanowi więc propozycję rozwiązania tego konfliktu.
Przy opracowywaniu tego cyklu prac zastosowałem przede wszystkim metodę obserwacji
bieżącej oraz kompletowania materiałów. Zastosowałem również analizę cen transferowych
z punktu widzenia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
w poszukiwaniu metodyki oceny efektywności centrów zysku. Zastosowałem także przegląd
stron internetowych poświęconych temu zagadnieniu. Równolegle uczestniczyłem
w bieżącym kształtowaniu praktyki gospodarczej, którą mogłem wykorzystać dzięki licznym
pracom doradczym w zakresie wdrażania systemów controllingu finansowego
w organizacjach z różnych branż gospodarki. Metoda dedukcji umożliwiła mi zdefiniowanie
i usystematyzowanie luki teoretycznej i praktycznej z zakresu cen transferowych. Obserwacje
niedomagań lub wręcz braku dobrych rozwiązań praktycznych w rozliczaniu efektywności
centrów zysku pozwoliły mi następnie zastosować metodę projektowania rozwiązań
praktycznych dla przedsiębiorstw. Dzięki powyższym metodom oraz przejściu całego procesu
poznawczego i stopniowego dojrzewania w opracowywaniu niniejszej teoretycznej
koncepcyjnej wielkokrotnej ceny transferowej użyłem metod: symulacji w arkuszu
kalkulacyjnym, analizy scenariuszowej, twórczego projektowania i uogólniania
teoretycznego.
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Publikacja B.1.6.
Pierwszy artykuł we wskazanym cyklu, tj. Demotywujące i dysfunkcjonalne aspekty
ceny transferowej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 399, 2015, Wydawnictwo UE we
Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, Wrocław, październik 2015, strony 295305, podejmuje temat dysfunkcyjnych zachowań menedżerskich, które polegają na
ekonomicznym przymusie odrzucenia rentownego kontraktu przez autonomicznych
menedżerów centrów zysku w sytuacji postrzeganego przez nich konfliktu interesów
wywołanego niewłaściwą pojedynczą ceną transferową proponowaną przez znane
i konwencjonalne metody jej kształtowania. Konflikt interesów następuje wtedy, gdy
rentowność realizowanego kontraktu na rzecz klienta zewnętrznego jest zbyt niska wobec
oczekiwań współpracujących centrów zysku, ale korzystna z punktu widzenia całej
organizacji gospodarczej. Konfliktu tego nie rozwiązuje zastosowanie klasycznej pojedynczej
ceny transferowej. Jednakże może on być zneutralizowany lub wyciszony przez arbitralną
decyzję centrum sterującego, np. zarządu korporacji, co do zasad konstrukcji ceny
transferowej. Taka odgórna decyzja nie zmienia jednak faktu istnienia wspomnianego
konfliktu interesów ekonomicznych zainteresowanych autonomicznych centrów zysku.
Publikacja B.1.5.
Drugi artykuł tego cyklu, tj. Dualna cena transferowa i jej sprawozdawcze konsekwencje,
Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 440, 2016, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, ISSN
1899-3192, e-ISSN 2392-0041, Wrocław, październik 2016, strony 349-362, opisuje znane
dziś w teorii i praktyce rozwiązanie konfliktu interesów współpracujących centrów zysku
poprzez zastosowanie dualnej ceny transferowej (dual transfer price). Ma ona charakter ceny
podwójnej, a ściślej mówiąc są to dwie ceny: większa dla centrum sprzedającego i mniejsza
dla centrum kupującego. Mechanizm ten pozwala zachować rentowność czyli zrealizować
cele operacyjne menedżerów zainteresowanych centrów zysku. Jest on znany w teorii
rachunkowości zarządczej, ale jego zastosowanie praktyczne jest bardzo ograniczone.
Publikacja B.1.3.
W trzecim artykule tego cyklu zatytułowanym: Potrójna cena transferowa i jej
sprawozdawcze konsekwencje, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 471, 2017,
Wydawnictwo UE we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, Wrocław,
październik 2017, strony 288-299, zaproponowałem nieznaną dotychczas formułę ustalania
potrójnej ceny transferowej dla transakcji biznesowej, którą z powodów merytorycznych
muszą zrealizować trzy centra zysku. Nawet jeśli postrzegane korzyści z realizacji tej
transakcji będą zagrażały celom cząstkowym tych podmiotów wewnętrznych, zadaniem
mechanizmu potrójnej ceny transferowej jest wyeliminowanie tej wady. Cena potrójna,
podobnie jak to czyni znana klasycznie cena dualna, eliminuje niepożądane zachowania
menedżerskie poprzez rozłożenie korzyści z realizacji danej transakcji na współpracujące
centra zysku. Zostaje zatem zachowana zasad zgodności celów cząstkowych (goal
congruence) z celem nadrzędnym całej organizacji. Artykuł ten zawiera opis koncepcyjny
tego mechanizmu oraz formuły arytmetyczne ustalania ceny potrójnej. Przedstawia on
ponadto wzór zarządczego raportu sprawozdawczego, w którym można:
- zaprezentować efekty zastosowania ceny potrójnej dla rentowności zainteresowanych
centrów zysku,
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- rozwiązać problem korekt przychodów, kosztów i wyniku wynikających z zastosowania
ceny potrójnej,
- uzgodnić wszystkie pozycje analityczne i syntetyczne.
Publikacja B.1.2.
W czwartym artykule tego cyklu, zatytułowanym: Wielokrotna cena transferowa, Prace
Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 513, 2018, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, ISSN 18993192, e-ISSN 2392-0041, Wrocław, październik 2018, strony 253-264, zaproponowałem
koncepcję wielokrotnej ceny transferowej w rozliczeniach efektów działalności wielu centrów
zysku, współpracujących w realizacji transakcji biznesowych. Stawiam i udowadniam tezę, że
krotność ceny transferowej wynika wprost z liczby współpracujących centrów zysku, tzn. że
dla 4 centrów zysku można i należy ustalić poczwórną cenę transferową (quadruple transfer
price), dla 5 centów zysku – pięciokrotną cenę transferową (fivefold transfer price) i tak dalej.
Koncepcja ta jest ilustrowana formułami arytmetycznymi obliczania ceny wielokrotnej oraz
sposobem raportowania jej wpływu na przychody, koszty i marże. Mój wkład teoretyczny do
nauki polega zatem na zaproponowaniu nowej koncepcji kształtowania cen transferowych
(transakcyjnych, wewnętrznych) w zarządzaniu zdecentralizowanymi jednostkami
gospodarczymi.
Publikacja B.1.1.
W piątym, ostatnim artykule tego cyklu, zatytułowanym: Symulacja wielokrotnej ceny
transferowej, (na moment pisania autoreferatu artykuł zgłoszony do recenzji w: Prace
Naukowe UE we Wrocławiu, 2019, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, ISSN 1899-3192,
e-ISSN 2392-0041, objętość około 22.000 znaków), przedstawiłem sześć wariantów
kształtowania się wielokrotnej ceny transferowej w kooperacji wewnętrznej czterech centrów
zysku. Postawiłem w nim tezę o istnieniu progu decyzyjnego dla kształtowania się ceny
wielokrotnej, którym jest rzeczywista cena kontraktowa. Zależnie od wskaźników
rentowności kontraktu i realizujących go centrów zysku zastosowanie opisywanego
mechanizmu może spowodować naliczenie ceny wielokrotnej na trzech poziomach: poniżej,
na równi lub powyżej ceny kontraktu. Tezę tę udowadniam poprzez symulacje w arkuszu
kalkulacyjnym kontraktu o stałej rentowności na tle 6 wariantów zróżnicowanych
rentowności 4 współpracujących centrów zysku. Wyniki symulacji wskazują, że sytuacja
progowa zachodzi wówczas, gdy rentowność kontraktu jest równa średniej rentowności
zainteresowanych centrów zysku. W takim przypadku cena kontraktowa jest równa
wielokrotnej cenie transferowej (a dokładnie: sumie pojedynczych cen transferowych
składających się na cenę wielokrotną). Przypadek szczególny występuje wtedy, gdy średnia
rentowności centrów zysku jest niższa niż rentowności kontraktu, gdyż wówczas cena
wielokrotna jest niższa niż rzeczywista cena kontraktu. W obu tych przypadkach nie
występuje zjawisko niezgodności celów cząstkowych z celem organizacji i teoretycznie nie
ma konieczności stosowania wielokrotnej ceny transferowej. Pozostałe cztery przypadki
symulacji wykazały, że jeśli średnia rentowność centrów zysku jest wyższa niż rentowności
kontraktu, to cena kontraktowa jest niższa od ceny wielokrotnej i jest to sytuacja
ponadprogowa. Wynika stąd konieczność zastosowania obiektywnego mechanizmu podziału
korzyści z kontraktu i ich raportowania.
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Powyżej opisane publikacje w cyklu „Wielokrotna cena transferowa w zarządzaniu
centrami zysku” w mojej opinii stanowią istotny wkład w rozwój nauk o zarzadzaniu,
szczególnie w odniesieniu do zarządzania rentownością centrów zysku jednostek
gospodarczych. Wprowadziły one do obiegu naukowego pojęcie potrójnej ceny transferowej
(triple transfer price) i wielkokrotnej ceny transferowej (multiple transfer price), co uważam
za szczególne osiągnięcie naukowe oraz istotny wkład w rozwój nauk o zarządzaniu. Pojęcia
owe będą przeze mnie rozwijane w toku dalszych prac naukowych, ze szczególnym
naciskiem na międzynarodowe rozpowszechnienie tej koncepcji.
Wykorzystanie zaprojektowanego mechanizmu i proponowanej koncepcji może być
powszechne w organizacjach gospodarczych, w których formalnie wyodrębnia się
autonomiczne centra zysku oraz mierzy się ich rentowność, a wskaźniki rentowności są
podstawą do oceny ich efektywności i mogą być podstawą motywowania ich menedżerów.
W takich centrach zysku nieprawidłowa cena transferowa może całkowicie zaburzyć
wskaźniki efektywności, a przez to spowodować nieprawidłową ocenę ich osiągnięć.
Zastosowanie zaproponowanej koncepcji rozwiązuje ten problem przynajmniej od strony
teoretycznej.
W praktyce koncepcja może być wykorzystania w każdej jednostce, w której do
zarządzania stosuje się formalnie wyodrębnione centra zysku, które muszą współpracować
między sobą przy obsłudze transakcji biznesowych, a są formalnie zainteresowane podziałem
korzyści z transakcji. Szczególnie przydatna może ona być przy realizacji projektówkontraktów na zlecenie klientów, które to projekty-kontrakty muszą być realizowane przez
więcej niż jedno centrum zysku. Może być zatem stosowana w firmach produkcyjnych
i usługowych realizujących kontrakty. Nadaje się również do rozliczania rentowności
samodzielnych centrów zysku w usługach niematerialnych, takich ja doradztwo i konsulting.
Także obszar szkolnictwa wyższego może skorzystać z tej koncepcji przy rozliczaniu
rentowności działalności dydaktycznej i badawczo-naukowej w sytuacji współpracy różnych
jednostek wewnętrznych (instytutów, zakładów, wydziałów, katedr czy obszarów nauki), jeśli
są one traktowane jako samodzielne centra zysku, których jednym z celów ekonomicznych
jest osiągnięcie pożądanych wskaźników rentowności. Koncepcja ta jest ponadto możliwa do
wykorzystania w usługach ochrony zdrowia, gdy procesy leczenia pacjentów muszą
przebiegać w kilku lub wielu klinikach lub oddziałach szpitalnych, które stanowią odrębne
centra zysku z punktu widzenia zarządzania rentownością szpitala. Ruch pacjentów musi być
wtedy odzwierciedlany również w wynikach ekonomicznych autonomicznych jednostek
wewnętrznych szpitala, które ponoszą koszty terapii, ale również powinny partycypować
w przychodach, jak i w rezultacie w marży zrealizowanej na pacjencie czy na procedurze
medycznej. Dzieje się to nawet w przypadku ujemnej rentowności procesu leczenia – wtedy
wielokrotna cena transferowa odzwierciedla podział ujemnej marży, czyli straty operacyjnej,
pomiędzy współpracujące i autonomiczne centra zysku ze wszystkimi konsekwencjami
ekonomicznymi tej sytuacji.
Zaproponowana koncepcja stanowi zatem uniwersalny mechanizm rozdziału korzyści
(oraz ewentualnie niekorzyści – w przypadku konieczności realizacji nieopłacalnych
transakcji) pomiędzy autonomiczne centra zysku organizacji gospodarczej. Można ją
zastosować praktycznie w każdej branży gospodarki, w tym również w obszarze nauki
i dydaktyki. Stanowi ona kreatywne rozszerzenie dotychczas funkcjonujących rozwiązań
teoretycznych i praktycznych.
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III. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
Przed uzyskaniem stopnia doktora opublikowałem 5 artykułów, w tym 1 jako współautor.
Zagadnienia poruszane w tych publikacjach dotyczą rachunku kosztów i budżetowania
w przedsiębiorstwie.
Od uzyskania stopnia doktora w 2003 roku, poza pięcioma w/w artykułami,
opublikowałem 39 artykułów, w tym 19 jako wyłączny autor i 20 jako współautor. W języku
angielskim było 17 z tych publikacji, z tego 16 we współautorstwie i jedna jako wyłączny
autor. Publikacji w języku polskim było 22, z tego 1 we współautorstwie i 19 jako wyłączny
autor.
Poniższa tabela przedstawia ilościowe zestawienie tych publikacji według ich rodzajów.
Rodzaj publikacji

Jako wyłączny autor
w języku
w języku
angielskim
polskim

Artykuły w recenzowanych polskich
czasopismach o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim,
w tym:
Obecna punktacja: 11 pkt.
Obecna punktacja: 10 pkt.
Artykuły w recenzowanych
materiałach konferencyjnych
zagranicznych, w tym:
Obecna punktacja: 15 pkt.
Obecna punktacja: 5 pkt.
Artykuły niepunktowane
Artykuły zgłoszone do recenzji w
recenzowanych polskich czasopismach
o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim
Źródło: opracowanie własne.

Jako współautor
w języku
w języku
angielskim
polskim

-

17

-

3

-

17

-

2
1

1

-

16

-

1
-

5

12
4
-

1

-

1

-

-

Poniższa tabela zawiera syntetyczne zestawienie na temat konferencji i wygłoszonych
referatów (pełna lista w wykazie głównym, w załączniku 5):
Uczestnictwo w konferencjach
Wystąpienie z referatem
Wystąpienie w sesji posterowej

Uczestnictwo w konferencjach
Wystąpienie z referatem
Wystąpienie w sesji posterowej
Źródło: opracowanie własne.

Po uzyskaniu stopnia doktora
w Polsce
16
w języku polskim
9
Przed uzyskaniem stopnia doktora
w Polsce
5
w języku polskim
5
-

za granicą
10
w języku angielskim
11
7
za granicą
w języku angielskim
-

Moje pozostałe osiągnięcia naukowe można podzielić na następujące nurty naukowobadawcze:
1. badanie kompetencji i etyki w zawodzie specjalisty z dziedziny rachunkowości,
2. zastosowania praktyczne modeli rachunku kosztów i budżetowania – analizy
przypadków,
3. rachunkowość zarządcza w zarządzaniu projektami.
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Do dnia złożenia wniosku moje artykuły uzyskały:
a) według Google Scholar: 13 cytowań bez autocytowań,
b) według bazy Web of Science: 12 cytowań,
c) według portalu Research Gate: 15 cytowań i 1285 czytań (reads).
Mój indeks Hirscha wynosi:
a) według Google Scholar: 4 (na 15.04.2019),
b) według Web of Science: 2 (na 23.04.2019).
Pełny wykaz wszystkich osiągnięć, w tym publikacji, zawiera załącznik 5.
Ad. III. 1.)
Na nurt naukowo-badawczy nt. badania kompetencji i etyki w zawodzie specjalisty
z dziedziny rachunkowości składają się 4 publikacje w języku angielskim:
1. (symbol wykazu głównego: A.8.)
Professional Competencies of Accounting Specialists in the Opinion of ‘Finance and
Accounting’ Students at the University of Gdansk, współautor A. Szadziewska, IATED
Academy 2017, ISBN: 978-84-697-6957-7, str. 5473-5481.
2. (symbol wykazu głównego: A.3.)
Preferences of the Students of Post-secondary High Schools with Economic Profiles and the
Quality of Financial Accounting Teaching, współautorzy: G. Bucior, E. Spigarska, IATED
Academy 2018, ISBN: 978-84-09-05948-5, str. 1893-1899;
3. (symbol wykazu głównego: A.2.)
Organisational and Communicational Competencies of Accounting Specialists in the Opinion
of ‘Finance and Accounting’ Students at the University of Gdansk, współautor: A.
Szadziewska, IATED Academy 2018, ISBN: 978-84-09-05948-5, str. 10155-10165;
4. (symbol wykazu głównego: A.1.)
Ethics in the Accounting Profession in the Opinion of ‘Finance and Accounting’ Students at
the University of Gdansk, współautor: A. Szadziewska, IATED Academy 2018, ISBN: 97884-09-05948-5, 7593-7604;
Ten nurt badawczy wpisuje się w szeroką dyskusję naukowo-praktyczną na temat
kompetencji zawodowych, w tym zagadnień etycznych, w zawodach z dziedziny finansów
i rachunkowości. Ma to szczególne znaczenie w kontekście opracowywania nowoczesnych
programów nauczania rachunkowości i finansów na studiach uniwersyteckich. Jak wykazują
powyższe badania, zagadnienia etyki w tych zawodach zaczynają odgrywać coraz większą
rolę w obliczu spadającej świadomości etycznej studentów w kontekście zawodowym.
Okazuje się bowiem, że studenci niekoniecznie potrafią odróżnić zachowania etyczne od
nieetycznych w zawodzie księgowego. W hierarchii ich wartości szczególnie nisko znajduje
się lojalność wobec pracodawcy oraz lojalność wobec zespołu współpracowników. Również
różnica między rachunkowością kreatywną i agresywną nie jest przez badanych dobrze
rozumiana.
Wartość tych badań polega na dostarczeniu empirycznych dowodów na istnienie luki
w postrzeganiu roli etyki zawodowej wśród przyszłych adeptów zawodów księgowych
i finansowych. Mogą one umożliwić lepsze planowanie toków studiów pod kątem
wprowadzenia zagadnień etyki zawodowej do cyklów kształcenia.
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Ad. III. 2.)
Na nurt naukowo-badawczy w zakresie analizy przypadków zastosowań praktycznych
rachunku kosztów składa się 11 publikacji, w tym 5 w języku angielskim:
1. (symbol wykazu głównego: A.17.)
Using SAS ABM Package for ABC Modelling – a Case Study, współautor: A. Januszewski,
CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, 2005, 6 stron nienumerowanych.
2. (symbol wykazu głównego: A.16.)
The Construction and Functioning of an Activity-based Information System – A Case Study,
współautor: A. Januszewski, CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, 2005, 6 stron
nienumerowanych;
3. (symbol wykazu głównego: A.15.)
Combination of Contribution Accounting with Activity-based Costing for Performance
Control for a Job Order Manufacturer, IJAS, USA-Canada, Toronto 2009, ISSN: 1943-6114,
str. 9 stron nienumerowanych;
4. (symbol wykazu głównego: A.14.)
The Steps of Designing an IT-embedded Costing System for Higher Education Institutions,
współautor: A. Januszewski, CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, 2011, ISBN:1-60132176-7, str. 342-348;
5. (symbol wykazu głównego: A.13.)
Computer-aided Resource Consumption Costing for a Fiberboard Producer – an
Implementation Report, współautor: A. Januszewski, CSREA Press, Las Vegas, Nevada,
USA, 2011, ISBN:1-60132-176-7, str. 392-398;
6. (symbol wykazu głównego: B.1.20.)
Wykorzystanie wieloblokowego i wielostopniowego rachunku wyników w działalności
usługowo-handlowej, Współautor: M. Ossowski, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
UG, 4/2007, WZ UG i Fundacja Rozwoju UG, ISSN 1732-1565, str. 49-58;
7. (symbol wykazu głównego: B.1.19.)
Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów w państwowej szkole wyższej,
współautor: M. Ossowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 467 7/2007,
ISSN 1640-6818, str. 431-442;
8. (symbol wykazu głównego: B.1.18.)
Agregacja budżetów kosztów wspomagana MS Excel, Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr
1174, 2007, PL ISSN 0324-8445, str. 332-343;
9. (symbol wykazu głównego: B.1.17.)
Agregacja budżetów centrów zysku wspomagana MS Excel, Prace Naukowe UE we
Wrocławiu Nr 15, 2008, PL ISSN 1899-3192, str. 239-248;
10. (symbol wykazu głównego: B.1.16.)
Technika budżetowania parametrycznego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG
2/2008, WZ UG i Fundacja Rozwoju UG, ISSN 1732-1565, str. 85-92;
11. (symbol wykazu głównego: B.1.15.)
Koncepcja budżetowania obiektowego w metodologii rachunku marż pokrycia, Prace
Naukowe UE we Wrocławiu Nr 58, 2009, ISBN 978-83-7011-977-5, PL ISSN 1899-3192,
str. 210-219.
Pięć pierwszych pozycji w języku angielskim to cykl artykułów koncepcyjnych
prezentujących rozwiązania opracowane przez współautorów w zakresie projektowania
i wdrażania systemów rachunku kosztów, w tym rachunku kosztów działań, zasobowoStrona 13 z 21
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procesowego
rachunku
kosztów
oraz
wieloblokowego
(wielosegmentowego)
i wielostopniowego (wielomarżowego) rachunku kosztów zmiennych (ang. contribution
accounting. W tych artykułach przedstawiono cztery konkretne rozwiązania dla biznesu oraz
jeden dla szkoły wyższej, które znalazły zastosowania w praktyce. Każdy z tych artykułów
został zaprezentowany podczas sesji oralnych (poz. 3 i 4) lub posterowych (poz. 1, 2 i 5)
na konferencjach w USA i w Kanadzie.
Zastosowanie praktyczne analitycznego narzędzia rachunkowości zarządczej, jakim jest
wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych w zarządzaniu dwoma
rodzajami działalności: dydaktyczno-naukowej w szkole wyższej oraz usługowo-handlowej
w biznesie, znalazło zaprezentowane w kolejnych dwóch artykułach (poz. 6 i 7). W obu
artykułach omówiono walory analityczne, decyzyjne i sprawozdawcze tego narzędzia.
Postawiono tezę o niedostatecznym jego wykorzystaniu w praktyce zarządczej.
Ostatnie 4 publikacje (poz. 8, 9, 10 i 11) prezentują moje autorskie rozwiązania
w zakresie technologii opracowywania w arkuszu kalkulacyjnym budżetów szczegółowych,
przygotowywania i scalania budżetów centów zysku i centrów kosztów w zakresie
przychodów, kosztów i marż oraz powiązania cząstkowych budżetów obiektowych centrów
zysku (np. produktów czy kontraktów) z budżetami centrów kosztów w budżet główny.
Zawierają one moje autorskie podejście do problemów zarządzania systemem budżetowania
operacyjnego oraz zarządzania danymi budżetowymi w oparciu o najprostsze i najtańsze
dostępne na rynku oprogramowanie. Artykuły tego cyklu powstały w rezultacie współpracy
z praktyką gospodarczą w zakresie projektowania i wdrażanie systemów budżetowania,
znalazły zatem praktyczne zastosowanie.
Ten nurt naukowo-badawczy jest owocem mojej długoletniej i konsekwentnej
współpracy z praktyką gospodarczą.
Ad. III. 3.)
Na nurt naukowo-badawczy na temat rachunkowości zarządczej w zarządzaniu projektami
składa się 5 publikacji wyłącznie mojego autorstwa w języku polskim (w porządku
chronologicznym):
1. (symbol wykazu głównego: B.1.12.)
Koncepcja rachunku marż pokrycia projektu, Prace Naukowe UE we Wrocławiu Nr 123,
2010, ISSN: 1899-3192, ISBN: 978-83-7695-046-4, str. 267-276.
2. (symbol wykazu głównego: B.1.11.)
Earned Value Management a budżetowanie elastyczne kosztów projektu, Prace i Materiały
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego "Kluczowe problemy teorii i praktyki
rachunkowości" Nr 1/2, 2011, ISSN: 1732-1565, str. 183-194;
3. (symbol wykazu głównego: B.1.10.)
Koszty projektu a koszty przedsiębiorstwa, Prace Naukowe UE we Wrocławiu Nr 181, 2011,
ISBN: 978-83-7695-121-8, ISSN: 1640-6818, str. 369-382;
4. (symbol wykazu głównego: B.1.9.)
Przychody i marża w rozszerzonym Earned Value Management, Prace Naukowe UE we
Wrocławiu. Rachunkowość i Controlling Nr 252, 2012, ISBN: 978-83-7695-245-1, ISSN:
1899-3192, str. 263-279;
5. (symbol wykazu głównego: B.1.7.)
Problemy językowe w Earned Value Management, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Nr
399, 2013, ISBN: 978-83-7695-389-2, ISSN: 1899-3192, str. 298-307
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Powyższe artykuły składają się na całkowicie autorski, koncepcyjny cykl dotyczący
problemów zarządzania projektami oraz problemów nazewnictwa angielskiego
lokalizowanego na język polski w dziedzinie project management. W pozycji 1 zawarłem
moją autorską koncepcję systemu marż pokrycia dla firmy zajmującej się realizacją
projektów-kontraktów na zamówienie klientów. W jej ramach wyróżniłem projekty-kontrakty
na poziomie centrów zysku oraz współpracujące centra kosztów. Jest to zatem model podziału
kompetencji pomiędzy kierowników centrów odpowiedzialności a kierownika projektu.
Pozycji 2 zawiera autorską koncepcję raportowania budżetu sztywnego, budżetów
elastycznych oraz odchyleń kosztów projektu, wraz z propozycją wskaźników oceniających
stopień realizacji projektu.
W pozycji 3 zawarłem propozycję uporządkowania relacji między kosztami ponoszonymi
ściśle na projekt a kasztami przedsiębiorstwa jako całości. Koncepcja ta dzieli ogół kosztów
na bezpośrednie zmienne, bezpośrednie stałe, pośrednie zmienne i pośrednie stałe i definiuje
ich wzajemne zależności i oddziaływania.
W pozycji 4 zaproponowałem autorskie zasady rozszerzenia stosowania klasycznej
metody Earned Value Management (EVM) z raportowania wyłącznie kosztów na
raportowanie także przychodów i marż. Koncepcja ta zwiera również propozycję
nazewnictwa w języku polskim i angielskim.
Pozycja 5 wieńczy ten cykl twórczą krytyką nazewnictwa angielskiego stosowanego
w EVM oraz autorską propozycją wzbogacenia nazewnictwa angielskiego i odpowiadającego
mu nazewnictwa polskiego pojęć przychodowo-kosztowo-marżowych w dziedzinie project
management.
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IV. Osiągnięcia w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego,
organizacyjnej na rzecz uczelni oraz współpracy międzynarodowej

pracy

1. Dorobek dydaktyczny
Do dorobku dydaktycznego zaliczam dwa nurty badawcze:
a) postrzeganie przez studentów znajomości marki ACCA w związku z realizowaniem
przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego certyfikowanych studiów
„Rachunkowość ACCA” na poziomie studiów magisterskich i podyplomowych,
b) metody i metodyka nauczania controllingu na studiach wyższych, w tym MBA,
Ad. IV.1.a)
W nurcie postrzegania przez studentów znajomości marki ACCA w związku
z realizowaniem przez UG certyfikowanych studiów „Rachunkowość ACCA” na poziomie
studiów magisterskich i podyplomowych wyróżniam 4 następujące publikacje (3 w języku
angielskim i 1 w języku polskim):
1. (symbol wykazu głównego: A.9.)
Knowledge of ACCA Qualifications Among the Students of the Certified "ACCA Accounting"
Programme, współautor A. Szadziewska, IATED Academy 2016, ISBN: 978-84-608-5617-7,
str. 8509-8518;
2. (symbol wykazu głównego: A.11.)
The Factors Influencing Students' Choice of Other Than the ACCA-accredited Curricula at
the University of Gdansk, współautor A. Szadziewska, IATED Academy 2016, ISBN: 97884-608-8860-4, str. 1833-1844;
3. (symbol wykazu głównego: B.1.4.)
Podyplomowe studia „Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny” na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, współautor G. Bucior, Folia Oeconomica ZUT
w Szczecinie, 335(87)2, 2017, ISSN: 2081-0644, str. 41-50;
4. (symbol wykazu głównego: A.4.)
Knowledge of the ACCA Qualifications Among the Students of the Accredited Postgraduate
Studies, współautor A. Szadziewska, IATED Academy 2017, ISBN: 978-84-617-8491-2,
str. 8858-8872.
W tym nurcie badań nad dydaktyką, wraz ze współautorami, zająłem się:
– weryfikacją znajomości marki ACCA przez studentów,
– ustaleniem znajomości przez studentów kwalifikacji zawodowych ACCA,
– kryteriami wyboru studiów certyfikowanych przez ACCA na Wydziale Zarządzania
UG,
– programem nauczania na poziomie profesjonalnym.
Rezultaty tych badań, w tym model logitowy, mogą posłużyć za punkt odniesienia
w analizach atrakcyjności tej formy studiów z punktu widzenia studentów obecnych oraz
potencjalnych. Wszystkie te artykuły w j. angielskim zostały zaprezentowane przeze mnie na
konferencjach zagranicznych.
Ad. IV.1.b)
Do nurtu badawczego w zakresie metod i metodyki nauczania controllingu na studiach
wyższych, w tym MBA, zaliczam 5 publikacji w języku angielskim:
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1. (symbol wykazu głównego: A.12.)
The Usefulness of the Blended-learning Method in the Opinion of Full-time Students of the
Gdansk University, współautor A. Szadziewska, IATED Academy 2016, ISBN: 978-84-6088860-4, 1792-1801.
2. (symbol wykazu głównego: A.10.)
Case Study as a Research Method Used in Controlling and Managerial Accounting
Education, współautor A. Januszewski, IATED Academy 2016, ISBN: 978-84-608-5617-7,
str. 8543-8552;
3. (symbol wykazu głównego: A.7.)
Business Simulation Game – Scenario and Gameplay as the Key Success Factors, współautor
A. Januszewski, IATED Academy 2017, ISBN: 978-84-697-6957-7, str. 5396-5406;
4. (symbol wykazu głównego: A.6.)
Advantages and Disadvantages of the Blended Learning Method Used in the Educational
Process at the Faculty of Management at the University of Gdansk, in the Opinion of
Undergraduate Students, współautor A. Szadziewska, IATED Academy 2017, ISBN: 978-84697-6957-7, str. 3938-3946;
5. (symbol wykazu głównego: A.5.)
Business Simulation Game as an Educational Method for Postgraduate Studies in
Management and Finance, współautor A. Januszewski, IATED Academy 2017, ISBN: 97884-617-8491-2, str. 8944-8951;
W tym nurcie, wraz ze współautorami, zająłem się weryfikacją dostępności
i skuteczności różnych metod nauczania rachunkowości zarządczej i controllingu
finansowego na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA. Ocenie zostały poddane
takie metody jak: blended-learning, analiza przypadków oraz gry symulacyjne. Te dwie
ostanie okazały się być najwyżej oceniane przez studentów. Na szczególne uznanie zasługuje
metoda planszowo-excelowej gry symulacyjnej „Progresja” oferowanej studentom MBA.
Badania wykazały największy stopień przyswojenia wiedzy i umiejętności dzięki tej metodzie
oraz największe zadowolenie studentów. Równie satysfakcjonujące z punktu widzenia celów
dydaktycznych jest metoda analizy przypadku zastosowana w projektowaniu rozwiązań
z zakresu budżetowania i rachunku kosztów działań. Metoda blended-learning została
oceniona przez studentów jako przydatna, choć jedynie uzupełniająca w nauczaniu
przedmiotów z obszaru rachunkowości. Zaprezentowane wyniki badań ankietowych wśród
studentów Wydziału Zarządzania UG oraz model logitowy postrzeganej przez studentów
użyteczności blended-learning stanowią istotne wzbogacenie wiedzy o nowoczesnych
metodach nauczania. Artykuły w j. angielskim zostały zaprezentowane przeze mnie na
konferencjach zagranicznych.
Pozycja 4 Advantages and Disadvantages… notuje obecnie rekordowe wyniki
czytelności na portalu Research Gate w liczbie ponad 1000 odsłon (reads).
Od 1994 roku przez wszystkie lata pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Gdańskiego prowadzę zajęcia na studiach doktorancki oraz licznych studiach
podyplomowych (SP):
 Studia Doktoranckie na Wydziale Zarządzania UG,
 SP MBA i SP EMBA (Uniwersytet Gdański i Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu),
 SP Szkoła Menedżerów,
 SP Zarządzanie w Służbie Zdrowia,
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SP Zarządzanie Administracją Publiczną,
SP Menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości,
SP Rachunkowości i Finansów (obecnie: SP Rachunkowości i Podatków),
SP Controllingu,
SP Rachunkowość ACCA (częściowo w języku angielskim).
W pracy akademickiej wypromowałem 139 magistrów oraz 20 licencjatów, w tym 14
w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie. Wskaźnik ten niech obrazuje wysiłek
czasowy włożony w rozwój polskich kadr zawodowych.
Wypromowałem 2 dysertacje oraz zrecenzowałem 2 dysertacje na studiach
podyplomowych EMBA na Uniwersytecie Gdańskim.
W latach 1994 -2003 współpracowałem ze Stowarzyszeniem Księgowych w Gdańsku,
Elblągu i Olsztynie, dla których prowadziłem szkolenia dla księgowych, samodzielnych
księgowych oraz kandydatów na biegłych rewidentów z obszaru rachunku kosztów
i rachunkowości zarządczej.
W latach 1994-2006 współpracowałem z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów
przy prowadzeniu szkoleń dla kadry zarządzającej z obszaru rachunku kosztów,
rachunkowości zarządczej i controllingu finansowego.
Od roku 1995 do dziś współpracuję przy organizacji i prowadzeniu szkoleń
specjalistycznych z Grupą ODiTK z Gdańska, w tym również w języku angielskim, dla
przedsiębiorstw polskich i korporacji międzynarodowych. Od 2005 roku jestem autorem oraz
na tej podstawie prowadzę autorskie szkolenia dla pracowników firm z branży usług
finansowo-księgowych (BPO/SSC) w Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Ta część
mojej pracy dydaktycznej, w połączeniu ze zdobywanym przy tym doświadczeniem
zawodowym, owocuje zarówno intensywną współpracą z praktyką, jak i rozwojem
naukowym.
Od roku 1998 współpracuję z wieloma uczelniami: Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu
(zajęcia z rachunkowości zarządczej i gier decyzyjnych „Strategia” i „Progresja”
w programach MBA i EMBA, Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie (budżetowanie
i finanse w projekcie na SP zarządzania projektami, w tym na studiach dofinansowanych
z UE), Wyższą Szkołą Bankową w Łodzi (różne studia podyplomowe), Wyższą Szkołą
Bankową w Gdańsku (różne studia podyplomowe: analityk finansowy, zarządzanie
projektami, studia Bachelor in Management w języku angielskim), Wyższą szkołą
Administracji i Biznesu w Gdyni (SP zarządzania projektami), Politechniką Gdańska (zajęcia
z rachunkowości na studiach dziennych Bachelor in Management oraz International Business
w języku angielskim).
Od roku 2012 współpracuję przy organizacji i prowadzeniu szkoleń specjalistycznych
z firmą Impact International z Londynu (polski odział w Warszawie), dla przedsiębiorstw
polskich i korporacji międzynarodowych.
W czasie trwania mojej kariery zawodowej opracowywałem również kompletne plany
szkoleniowe do wykorzystania komercyjnego oraz sylabusy uniwersyteckie. Do
najważniejszych z nich zaliczam moje następujące opracowania autorskie:
 Basics of Accounting for BPO/SSC (w j. polskim i angielskim; dla pracowników centrów
usług wspólnych),
 Cost Accounting (a university syllabus),
 Financial Accounting (a university syllabus),
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Budgeting (a university syllabus),
Contribution Accounting (a university syllabus),
Advanced Management Accounting (a university syllabus),
Rachunkowość dla menedżerów – łatwa, lekka i przyjemna (dla menedżerów),
Budżetowanie w przedsiębiorstwie – projektowanie architektury systemu (dla
controllerów finansowych),
 Key Performance Indicators (KPI) (dla menedżerów korporacyjnych),
 Managing Financial Performance (dla menedżerów korporacyjnych).
Od 2017 roku jestem kierownikiem Studiów Podyplomowych „Rachunkowość ACCA –
poziom profesjonalny” (ACCA Accounting – Professional Level) na Uniwersytecie Gdańskim,
realizowanych w języku angielskim we współpracy z firmą BPP z Londynu.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie czasu mojej pracy dydaktycznej i doradczej.
Liczba godzin
Przedmioty nauczane na zajęciach w szkołach wyższych
na różnych stopniach studiów
Szkolenia komercyjne z przedmiotów związanych
z zarządzaniem w biznesie
Consulting w zakresie audytów, opracowywania koncepcji
i wdrożeń
Źródło: opracowanie własne.

2.

w jęz. polskim
ok. 11.000
w jęz. polskim
ok. 6.000
w jęz. polskim
ok. 5.500

w jęz. angielskim
ok. 480
w jęz. angielskim
ok. 120
w jęz. angielskim
ok. 100

Dorobek popularyzatorsko-publicystyczny
Do dorobku popularyzatorsko-publicystycznego zaliczam cykl o modelach
budżetowania, na który składa się 5 publikacji wyłącznie w języku polskim opublikowanych
przez wydawnictwo INFOR w miesięczniku „Controlling i rachunkowość zarządcza” w roku
2004 (symbole wykazu głównego, załącznik 5 od B.1.23 do B.1.27):
a) Modele systemów budżetowania z punktu widzenia organizacji centrów zysku (nr 7),
b) Budżetowanie podmiotowe zorientowane produkcyjnie (nr 8),
c) Budżetowanie podmiotowe zorientowane sprzedażowo oraz budżetowanie
przedmiotowe zorientowane na produkt (nr 9),
d) Budżetowanie przedmiotowe zorientowane projektowo (nr 11),
e) Budżetowanie przedmiotowe zorientowane na klienta oraz budżetowanie
przedmiotowe zorientowane segmentowo (nr 12).
Cykl ten stanowi rozwinięcie kilku podrozdziałów mojego doktoratu. Jego celem było
rozpowszechnienie projektowania budżetowania w przedsiębiorstwie jako systemu
powiązanych centrów odpowiedzialności w różnych konfiguracjach zależnych od warunków
wewnętrznych i otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa. Wykazałem w nim, że przewodnia
myśl koncepcyjna projektowania systemów budżetowania powinna oscylować wokół siły, roli
i znaczenia centrów zysku, które zależnie od uwarunkowań mogą być autonomicznymi
podmiotami wewnętrznymi w postaci wydziałów produkcyjnych lub działów sprzedażowych
albo obiektami w postaci produktów, projektów, klientów lub segmentów operacyjnych.
Zastosowanie praktyczne tych modeli systemów budżetowania, w aplikacjach
szczegółowych, jest dziś powszechne.
W roku 2000 opublikowałem w wydawnictwie Varlag Dashöfer 103-stonicowy cykl
artykułów popularyzujący model budżetowania podmiotowego w orientacji produkcyjnej dla
praktyków controllingu.
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Obok tego cyklu do dorobku publicystyczno-popularyzatorskiego zaliczam również
artykuł internetowy opublikowany w styczniu 2010 roku na portalu www.histmag.org pt.
„Bieg ku zwycięstwu wszystkich. Maraton „Solidarności”” (współautorstwo: K. Nawrocki,
symbol wykazu głównego, załącznik 5: B.1.13). Powstał on przy okazji długoletniej
amatorskiej pasji sportowej, która w oczywisty sposób przyczynia się do ciągłego
znajdowania i utrzymywania niezbędnej w pracy naukowo-dydaktycznej równowagi między
pracą zawodową a życiem osobistym (słynny work-life balance).
3.

Praca organizacyjna na rzecz uczelni
W pracy na rzecz uczelni udzielałem się przy organizacji Ogólnopolskich Zjazdów
Katedr Rachunkowości w latach 2002 i 2011.
Współpracowałem również z Kołem Naukowym „Audytor” Katedry Rachunkowości
przy przygotowywaniu pytań na doroczny, ogólnopolski konkurs studencki „Uczelniada”
z dziedziny rachunkowości.
Jako zapalony sportowiec-amator, były zawodnik ligowy tenisa stołowego oraz piłki
nożnej, brałem udział we wszystkich imprezach sportowych organizowanych oficjalnie przez
organizacje studenckie, w tym szczególnie w turniejach piłki nożnej pracownicy kontra
studenci, turniejach tenisa stołowego, turniejach siatkówki czy turniejach w kręgle. Brałem
również regularnie czynny udział w imprezach sportowych organizowanych z okazji rocznic
powstania Uniwersytetu Gdańskiego 20 marca.
4.

Współpraca międzynarodowa
Do dorobku w zakresie współpracy międzynarodowej zaliczam udział w latach 19941995 (przed doktoratem) w programie Synergy Program in Management and Economics
(SPIME) Uniwersytetu w Lund (Szwecja), o którym wspomniałem w punkcie I autoreferatu.
W latach 1994-1996 współpracowałem również z Britsh Council w opracowywaniu
programu dydaktycznego dla specjalności Accounting Technician, który według ówczesnych
planów miał być wdrożony do programów nauczania w średnich szkołach ekonomicznych
w Polsce.
Przed doktoratem odbyłem również dwa staże dydaktyczno-naukowe: 3-tygodniowy staż
w Wielkiej Brytanii na University of Huddersfield w marcu 1998 oraz 3-tygodniowy staż
w Niemczech w Hochschule Bremen w grudniu 1998.
W roku 2018 zostałem członkiem International Scientific Advisory Board konferencji
11th Annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2018)
w Sewilli w Hiszpanii, organizowanej trzy razy w roku przez International Academy of
Technology, Education and Development (IATED) z Walencji w Hiszpanii.
5.

Współpraca z praktyka gospodarczą
Realizując moje pasje naukowo-badawcze, nie pomijałem aspektu praktycznego. Przez
cały czas mojej pracy uniwersyteckiej równolegle intensywnie współpracowałem z praktyką
gospodarczą poprzez szeroko rozumiane projekty doradcze (w ogólnej liczbie 24), których
pełna lista znajduje się w części I wykazu głównego moich osiągnięć (załącznik 5). Do
najważniejszych, najdłuższych i najbardziej skomplikowanych projektów wdrożeniowych,
w których pełniłem funkcje wiodące, zaliczam:
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