
Książka „Zaawansowana rachunkowość finansowa. Od teorii do praktyki" stanowi trzeci 

stopień wtajemniczenia w system rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści 

zawartych w książkach: 

• Podstawy rachunkowości. Od teorii do praktyki, 

• Rachunkowość finansowa. Od teorii do praktyki. 

 

Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są wybrane treści teoretyczne, poparte 

praktycznymi przykładami i zadaniami. Ponadto do każdego zadania podane jest rozwiązanie. 

 

Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne 

przede wszystkim w życiu zawodowym na różnych stanowiskach specjalności z zakresu 

rachunkowości, a mianowicie: 

• ujęcie oraz wycena składników aktywów w krajowych i międzynarodowych regulacjach; 

• ujęcie oraz wycena składników pasywów w krajowych i międzynarodowych regulacjach; 

• ewidencja szczególnych sytuacji dotyczących poszczególnych składników aktywów i 

pasywów; 

• ujęcie składników aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym; 

• odroczony podatek dochodowy; 

• skonsolidowane sprawozdanie finansowe; 

• rachunkowość przedsiębiorstw postawionych w stan upadłości i likwidacji; 

• wybór jednostki lub osoby prowadzącej księgi rachunkowe; 

• wybór i wdrożenie informatycznego systemu rachunkowości. 

 

Bronisław Bryl - główny księgowy i prokurent samodzielny Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Koninie S.A. Jest biegłym rewidentem, Członkiem Zarządu Oddziału 

Terenowego w Koninie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca na 

certyfikowanych kursach zawodowych organizowanych przez Stowarzyszenia Księgowych w 

Polsce dla samodzielnych i głównych księgowych. Współpracuje z Państwową Wyższą 

Szkołą Zawodową w Koninie. Kontakt: ab.bryl@neostrada.pl 

 

Małgorzata Cieciura - dr inż., pracownik Katedry Rachunkowości i Controllingu na 

Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania 

naukowe skupiają się wokół zagadnień dotyczących systemu rachunkowości finansowej i 

sprawozdawczości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów behawioralnych. 

Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem 

Kodeksu Zawodowej Etyki w rachunkowości. W praktyce gospodarczej prowadzi szkolenia z 

zakresu rachunkowości finansowej i sprawozdawczości. Jest cenionym dydaktykiem z 

wieloletnim stażem. Kontakt: m.cieciura@wp.pl  

 

Halina Chłodnicka - dr inż., zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Finansów, 

Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Posiada 

wysokie kwalifikacje merytoryczne, dydaktyczne z zakresu szeroko rozumianej 

rachunkowości potwierdzone bardzo dobrymi ocenami dokonywanymi przez uczestników, 

jak i organizatorów szkoleń, projektów, kursów. Buduje wartościowy dorobek naukowy 

udokumentowany publikacjami. Jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Księgowych w 

Polsce. W praktyce gospodarczej koncentruję się wokół korporacji międzynarodowych. 

Kontakt: hach@interia.pl 

 



Hanna Czaja-Cieszyńska - doktor w Katedrze Rachunkowości i Controllingu na Wydziale 

Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od początku pracy 

konsekwentnie buduje swój dorobek naukowy, jest autorką lub współautorką blisko 40 

pozycji literaturowych. Specjalizuje się w zakresie rachunkowości finansowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem mikro i małych przedsiębiorstw oraz podmiotów trzeciego 

sektora. Jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz członkiem 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W praktyce zajmuje się obsługą finansowo-

księgową organizacji pozarządowych. Kontakt: hanna.czaja@wzieu.pl 

 

Joanna Czelińska - absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Od kilkunastu lat 

pracownik na stanowisku księgowa oraz specjalista ds. kadr i płac w przedsiębiorstwie 

ZELAN sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. Kontakt: joanna.czelinska@zelan.pl 

 

Emilia Fladrowska - doktor w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, kierownik 

Zakładu Finansów i Rachunkowości. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia 

Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Posiada uprawnienia do 

zasiadania w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Koordynator wdrażania systemów 

informatycznych rachunkowości (SIR) w kilkudziesięciu jednostkach województwa 

kujawsko-pomorskiego. Prowadzi diagnozy funkcjonowania systemów informacyjnych 

zarządzania, szczególnie w zakresie wadliwej komputeryzacji rachunkowości. Odbyła 

szkoleniowy staż informatyczny we Francji i w USA (NJ). W swoim dorobku naukowym 

posiada około 150 publikacji. Wykłada rachunkowość finansową, rachunkowość zarządczą 

oraz wdrażanie systemów informatycznych rachunkowości w zarządzaniu 

przedsiębiorstwami. Kontakt: emilia.fladrowska@byd.pl 

 

Monika Gołębiewska - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej 

Szkoły Bankowej w Poznaniu. Nauczyciel dydaktyczny z wieloletnim stażem. Prowadzi 

zajęcia z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, międzynarodowych standardów 

rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz różnorodne kursy i szkolenia. 

Posiada doświadczenie zawodowe z rachunkowości bankowej. Kontakt: 

monikagolebiewska1@op.pl 

 

Ewelina Idziak - certyfikowany księgowy, ukończyła studia doktoranckie na UE w Poznaniu 

oraz studia podyplomowe z Rachunkowości na UE we Wrocławiu. Prowadzi badania i 

przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie oszczędności gospodarstw domowych i 

inwestycji alternatywnych. Praktyk biznesowy, Dyrektor Regionalny w Departamencie 

Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium, Pełnomocnik Dyrektora Instytutu d.s. 

współpracy z zagranicą w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Współpracuje z 

uczelniami wyższymi w zakresie zajęć dydaktycznych i szkoleń zarówno w języku polskim, 

jak i angielskim z dziedziny ekonomii i finansów. Członek Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego. Autorka i współautorka 14 publikacji z dziedziny finansów. Kontakt: 

ewelina.idziak@gazeta.pl 

 

Krzysztof Kachlicki - absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Zawodowo 

pracownik działu księgowości w dużej grupie kapitałowej, zatrudniony na stanowisku 

starszego księgowego, odpowiedzialny za analizę należności. Ukończony kurs samodzielny 

księgowy bilansista w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Kontakt: 

kkachlicki.pl@gazeta.pl 

 

Konrad Kochański - doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Rachunkowości i 



Controllingu na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, 

członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 

trener z zakresu controllingu i rachunkowości. Jest autorem ponad 30 publikacji, głównie z 

obszaru rachunkowości zarządczej. W praktyce zajmuje się controllingiem w MŚP oraz 

rachunkowością NGO. Kontakt: konradkochanski@wp.pl 

 

Adam Lulek - doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik 

Katedry Rachunkowości i Controllingu na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Uniwersytetu Szczecińskiego na stanowisku asystenta. W praktyce zajmuje się 

inwestowaniem na GPW. Jego zainteresowania wiążą się z pracą naukową, ponieważ 

prowadzi badania z zakresu sprawozdawczości finansowej i rynku kapitałowego. Kontakt: 

adam-lulek@wp.pl 

 

Grażyna Mazurkiewicz - główna księgowa, dyrektor ds. finansowych i członek zarządu w 

spółce Barbara Luijckx Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Doktorantka na Wydziale Ekonomii 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole 

Gospodarki w Bydgoszczy. W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu wpływu 

pozyskiwanych funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP. Autorka 

publikacji z zakresu controllingu w przedsiębiorstwach oraz zagadnień związanych z 

problemami z zakresu rachunkowości. Kontakt: grazyma@wp.pl 

 

Teresa Mądrzak - powołana na stanowisko docenta w Wyższej Szkole Gospodarki, 

wieloletni wykładowca w Instytucie Ekonomii i Zarządzania w Wyższej Szkole Gospodarki 

w Bydgoszczy. Posiada doświadczenie zawodowe dotyczące podatków, finansów, procedur 

postępowania administracyjnego. Pełniła przez kilkanaście lat kierownicze stanowiska w 

organach podatkowych. Autorka 21 publikacji, w tym wielu recenzowanych. Prowadzi 

wykłady i szkolenia związane z finansami i podatkami. Kontakt: teresa.madrzak@wp.pl 

 

Przemysław Pietrzak - doktor, pracownik Katedry Rachunkowości i Controllingu na 

Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest pracownikiem 

naukowym z długoletnim stażem w teorii i praktyce rachunkowości. Od 1996 roku prowadzi 

działalność gospodarczą w formie biura rachunkowego pod firmą Kancelaria Rachunkowa 

P&P Tax And Finance Przemysław Pietrzak. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu 

ewidencji i rozliczeń podatkowych różnorodnych przedsiębiorstw. Doświadczenie i wiedzę 

praktyczną wykorzystuje prowadząc różnorodne kursy i szkolenia. Jest autorem wielu 

publikacji z zakresu rachunkowości, rachunkowości zarządczej oraz wyceny przedsiębiorstw. 

W praktyce gospodarczej specjalizuje się w analizie finansowej, zarządzaniu finansami, 

controllingu oraz optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw. W pracy naukowej prowadzi 

badania z zakresu rachunkowości i controllingu przedsiębiorstw oraz teorii zarządzania 

przedsiębiorstwami świadczącymi usługi finansowo-księgowe. Kontakt: 

pprzemek4@interia.pl.  

 

Beata Sadowska - doktor, pracownik Katedry Rachunkowości i Controllingu na Wydziale 

Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest członkiem zwyczajnym 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz członkiem Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego. W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu rachunkowości i 

controllingu w logistyce przedsiębiorstw, w gospodarce leśnej oraz w działalności jednostek 

gospodarczych sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem 

rachunkowości budżetowej. Jest praktykiem z wieloletnim stażem pracy w sektorze 

przedsiębiorstw oraz w sektorze finansów publicznych. Kontakt: beata.sadowska@wzieu.pl 
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księgowa i prezes spółek komunalnych, obecnie prezes spółki „Zenit Plus" sp. z o.o. w 

Bydgoszczy, założycielka „Fundacji Nasza tradycja-nasza przyszłość", w kolejnych latach 

zdobyła tytuł Geparda Biznesu 2011 za dynamiczny rozwój prowadzonej spółki przyznawany 

przez Instytut Nowoczesnego Biznesu, Menedżera Najwyższej Jakości 2011 - Centrum Badań 

i Monitorowania Jakości Poznań, Menedżera 2012 i Kobiety Przedsiębiorczej 2013. W 2003 

roku uhonorowana Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne zasługi dla miasta. 

Od 1999 roku współpracuje z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym i Wyższą 

Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, czego owocem są publikacje oparte na bogatym 
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