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1. The most significant research papers
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Odpowiedzialność organów nadzorujących za jakość sprawozdań finansowych emitentów
papierów wartościowych (Supervise body’s responsibility for quality financial reports of
securities issuers), w: Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.
Praca zbiorowa pod red. S. Hońko, A. Lulek, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, Szczecin 2019.
S. 123-132.
Specjaliści z rachunkowości w komitetach audytu oraz ich rola w sprawowaniu nadzoru
korporacyjnego (Specialists accounting in audit committees and their role in corporate
governance). Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
2018 nr 3 (48), s. 23-30. ISSN 1896-656X.
https://przedsiebiorstwo.waw.pl/resources/html/article/details?id=183166
Stosowanie praktyki prezentacji informacji o modelach biznesowych spółek giełdowych
(Relevant practices of information presentation on business models of listed
companies), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018 nr 522. S. 331344. ISSN 1899-3192.
https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94018
https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/rekord/171536597
Składniki przychodu regulowanego w taryfach dystrybucji energii elektrycznej (Elements of the
regulated revenue in the electricity distribution services), Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017 nr 513. S. 35-45. ISSN 1899-3192.
https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/72478?language=pl
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171532070
Regulowanie cen i kosztów obrotu energią elektryczną dla gospodarstw domowych (Regulating
proces and costs of electricity trade for households), Zeszyty Naukowe Politechniki
Częstochowskiej. Zarządzanie. Częstochowa, 2018, nr 30, s. 7-18. ISSN 2083-1560.
http://zim.pcz.pl/znwz/zeszyt-naukowy-numer-30.html http://zim.pcz.pl/znwz/zeszyt-naukowynumer-30.html
Prezentacja
inwestycji
udziałowych
w
jednostkach
stowarzyszonych
i
wspólnych
przedsięwzięciach z zastosowaniem metody praw własności według polskich i międzynarodowych
standardów rachunkowości (Presentation of investor’s share in joint venture using equity
metod under the Polish and international accounting standards), Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 503, 2018, „Współczesne problemy w nauce,
dydaktyce i praktyce rachunkowości”. ISSN 1899-3192, s. 68-76.
https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/48107?language=en
https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/zawartosc/171538071
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7.

8.

9.

Kierunki zmian w uznawaniu przychodów z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa (Trends of
Changes in Recognition of Companies’ Revenues from Ordinary Activities), Problemy
Zarządzania, 2018, vol.16 nr 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, s. 176184. ISSN: 1644-9584.
https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/articlesList?issueId=11277
Zmiany w formułowaniu celów i mierników w budżetowaniu zadaniowym państwa (Redefinition
of Targets and Measures under Performance-Based Budgeting in State Government),
Chorzowskie Studia Polityczne 2017 nr 13. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
s. 131-146. ISSN 2080-752X.
https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/zawartosc/171516156
Współpraca organów korporacyjnych spółki giełdowej z biegłym rewidentem jako element
realizacji dobrych praktyk (Cooperation between management Boards and Auditors as a
Factor in Good Practices), Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 2017,
9(969), s. 5-16. ISSN 1898-6447.
https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1424

10. Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce (International accounting standards in
practice), red. H. Buk, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018, ss. 280. ISBN 878-83-8102-032-9, EAN
9788381020329.
https://cedewu.pl/Miedzynarodowe-standardy-rachunkowosci-w-praktyce-p2103
11. Zmiany – innowacje – kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości (Changes – Innovation –
Creativity in management and accounting), red.: H. Buk, J. Wartini-Twardowska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017. Ss.120 (ISBN 978-837875-353-7; e-ISBN 978-83-7875-354-4).

https://www.ue.katowice.pl/.../buk-h-wartini-twardowska-j-red-zmiany- innowacje-kreatywnoscw-zarzadzaniu-i-rachunkowosci-2017.html
12. Czy budżetowanie zadaniowe jest efektywnym instrumentem zarządzania w sektorze finansów
publicznych? (Is the performance budget an effective management instrument in public
finance sector?) w: Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, nr 471, 2017, S. 71-81 (ISBN 978-83-7695-656-5).
http://www.dbc.wroc.pl/Content/37613/Buk_Czy_Budzetowanie_Zadaniowe_Jest_Efektywnym_I
nstrumentem_2017.pdf
13. Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów (Innovation and Change
as an Ongoing Challenge for the Financial Sector), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu nr 73 (2), red. H. Buk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w
Poznaniu, Poznań 2017, S. 1-251 (ISSN 1426-9724).
http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopismatresc/ZNPoz73.pdf
14. Wykorzystanie pochodnych instrumentów finansowych w systemach motywowania pracowników
(Use of Derivatives in Employee Motivation Systems), w: Innowacyjność i zmiana jako
wyzwania dla współczesnych finansów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
nr 73 (2), red. H. Buk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2017, S.
201-214 (ISSN 1426-9724).
http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopismatresc/ZNPoz73.pdf
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171487121
15. Zróżnicowane ujęcie zaliczek na dostawy i usługi w prawie cywilnym, podatkowym i
rachunkowości (Recognition and measurement of advance payments For supplies and
services in Civil, tax and accounting law), współautor G. Chrobak, w: Studia Ekonomiczne
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 300, 2016, s. 19-29 (ISSN:
2083-8611)
https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/
SE_300/02.pdf
16. Koszty transakcyjne z perspektywy pozycji bilansowych w wartości godziwej (Transaction
costs from the perspective of balance-sheet positions valuation in the fair value), w:
Zarządzanie nr 23 Tom 2, “Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, red. J. Chluska,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Częstochowa 2016, s. 88-94. (ISSN 2083-1560).
http://www.zim.pcz.pl/znwz/zeszyt-naukowy-numer-23-tom2.html
Weryfikacja oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa po zmianie polityki rachunkowości
(Verification of the company financial position after the changes in accounting
policies), w: Rachunkowość a controlling, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu” nr 440, red. E. Nowak, M. Kowalewski, M. Nieplowicz, Wrocław 2016, s. 61-71. (ISSN
1899-3192, ISBN 978-83-7695-595-7).
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34299&from=publication
Modele biznesu jako podstawa klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych (Business model as
the basis for the classification and measurement of financial assets), w: Aktywa
finansowe, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 445, red. Z. Luty, A.
Łakomiak, A. Mazur, Wrocław 2016, s. 9-17. (ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-609-1).
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34843&from=publication
Modele i metody finansowania działalności leczniczej (The models and methods of health
financing), w: Finanse publiczne, korporacyjne i prywatne w warunkach niepewności, „Zeszyty
Naukowe nr 59 Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” (2), red. naukowa: H. Buk i J. Szostak,
Poznań 2015, s. 25-36 (ISSN 1426-9724).
http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopismatresc/zn_poz_59_druk.pdf
Typologia i wycena przychodów z tytułu niestandardowych transakcji z klientami (Typology and
revenue valuation from nonconventional transactions with customers), w: Teoria
rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, „Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 388, red. B. Nita, Wrocław 2015, s. 23-31 (ISBN 978-83-7695505-6).
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element000171379557?q=bwmeta1.element.ekon-element-fa15c1d9-a200-37b5-ad5ba73873f68c96;1&qt=CHILDREN-STATELESS
Kwalifikowanie powiązań międzyorganizacyjnych dla celów skonsolidowanej sprawozdawczości
finansowej (Connection qualification of entity’s related for consolidated financial
statements), w: „Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach” nr 224, Redakcja naukowa: Halina Buk i Monika Łada, Katowice 2015, s. 7-19 (ISSN
2083-8611).
http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/01_24.pdf
Kapitał rezerwowy i jego rola w stabilizacji sytuacji finansowej spółek (Capital reserve and its
role in the stabilization of financial situation of limited liability companies), „Studia
Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 240, red.:
A.J. Witosz, J. Wojtyła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
2015, s. 77-89 (ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5611; współautor: G. Chrobak).
http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/
SE_240/06.pdf
Sprawozdawczość segmentowa bazą informacyjną dla oceny efektywności zarządzania
operacyjnego (Segment reporting as the information base for the evaluation of
effectiveness of operating management), w: Zarządzanie kosztami i dokonaniami, „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 398, red. naukowi: E. Nowak i M.
Kowalewski, Wrocław 2015, s. 84-95 (ISBN 978-83-7695-522-3).
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=30043&from=publication
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym praw do emisji gazów cieplarnianych na przykładzie
spółek branży paliwowo-energetycznej (Presentation in the financial statement greenhouse
gas emission quotas on the ex ample of fuel and energy sector company), w: Branżowe
problemy rachunkowości i podatków, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu” nr 373, red. naukowi: Z. Luty. A. Łakomiak, A. Mazur, Wrocław 2014, s. 11-22 (ISBN
978-83-7695-435-6).
http://www.dbc.wroc.pl/Content/27229/Buk_Prezentacja_w_sprawozdaniu_finansowym_praw.pdf
Dyskusyjność odzwierciedlenia realnych procesów gospodarczych we współczesnej rachunkowości
(Controversies over the capability of contemporary accounting practice to reflect real
business processes), w: Paradygmat finansowy w obliczu współczesnej ekonomii, „Zeszyty
Naukowe 54 Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (3) 2014”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
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28.
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Bankowej, Poznań 2014, s. 85-94 (ISSN 1426-9724).
http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopismatresc/zn_poznan_54_druk.pdf
Kwalifikacja i wycena ulepszeń środków trwałych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej
(Classification and measurement of improvements of tangible assets for financial
reporting purposes), w: Kierunki harmonizacji polskiej rachunkowości z międzynarodowymi
standardami sprawozdawczości finansowej. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe” nr 190, red.
H. Buk, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, s. 19-30 (ISSN 2083-8611;
współautor: G. Chrobak).
http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/02_H.Buk_G.Chrobak_Kwalifika
cje_i_wycena.pdf
Kierunki międzynarodowej standaryzacji rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw
(Towards international harmonization in accounting for small and medium entities), w:
Kierunki
harmonizacji
polskiej
rachunkowości
z
międzynarodowymi
standardami
sprawozdawczości finansowej. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe” 2014 nr 190, Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 9-18 (ISSN 2083-8611; współautor: G. Chrobak).
http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/01_H.Buk_G.Chrobak_Kierunki
_miedzynarodowej.pdf
Oczekiwania środowiska biznesu co do kształcenia ekonomistów przez uczelnię wyższą
(Expectation of business environment in economist education by high school), w: Folia
Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Eeconomica 311(75)2, Wydawnictwo
Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2014,
s. 31-40 (ISSN 2081-0644).
http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/46/574.pdf
Wpływ dokonań jednostek zależnych na wyniki finansowe grupy kapitałowej (Influence of
subsidiaries performance on financial results of a consolidated group), w: Modele
zarządzania kosztami i dokonaniami, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu” 2014 nr 343, red.: E. Nowak, M. Nieplowicz, s. 69-76 (ISSN 1899-3192).
http://direct.dbc.wroc.pl/Content/26436/Buk_Wplyw_Dokonan_Jednostek_Zaleznych_Na_Wyniki
_2014.pdf
Wektorowa analiza wrażliwości zysku produkcji wieloasortymentowej (Vector sensitivity
analysis of many assortment products profit), w: Transformacja polskiej rachunkowości na
tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej, „Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe
Wydziałowe” nr 164, red. naukowa: H. Buk i J. Pfaff, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Katowice 2014, s. 25-36 (ISSN 2083-8611; współautor: G. Chrobak).
Kierunki rozwoju rachunkowości międzynarodowej w Unii Europejskiej (Tendency evolution of
international accounting in European Union), w: Współczesne uwarunkowania
funkcjonowania przedsiębiorstwa „Przegląd Nauk Stosowanych nr 1”, red.: M. Zieliński, A.
Warzecha, Gliwice 2013, s. 86-92 (ISSN 2353-8899; ISBN 978-83-61401-92-6).
Koszty kalkulowane w taryfie energii elektrycznej (Calculated costs in the tariff of electric
energy), w: Rachunkowość a controlling, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu” nr 291, red. E. Nowak i M. Nieplowicz, Wrocław 2013, s. 33-42 (ISSN 1899-3192,
ISBN 978-83-7695-389-2).
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/31961?tab=1
Kwalifikacja kosztów uzasadnionych w energetyce (Reasonable costs identification in the
energy sector), w: Problemy współczesnej rachunkowości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia” nr 61, Tom 2. Szczecin 2013, s. 283292 (ISSN 1640-6818).
http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/61-2013/FRFU-61-t2-283.pdf
Zróżnicowana informacja o dochodach spółki w zależności od stosowanych standardów
sprawozdawczości finansowej (Differentiated information about company income
according the used financial statements standards), w: Instrumenty kształtowania
dochodowości i rentowności przedsiębiorstwa, „Folia Oeconomica 278. Acta Universitatis
Lodziensis”, pod red. Jana Duraja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 7-17
(ISSN 0208-6018).
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5564/01buk.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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35. Obszary zastosowania kategorii wartości godziwej na dzień przejścia na MSSF (The areas
application of the fair value category AT the date of transition to IFRS’s), w: Za i przeciw
wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej,
„Studia Ekonomiczne. Zeszyt Naukowy Wydziałowe” nr 126, Uniwersytet Ekonomiczny w
Katowicach, Katowice 2012, s. 155-167 (ISSN 2083-8611, ISBN 978-83-7875-068-0).
http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/SE_126_01.pdf
36. Kreowanie wyniku finansowego ze sprzedaży długoterminowych usług budowlanych (Creation of
financial result from the long-time construction contract sales), w: Instrumenty
zarządzania kosztami i dokonaniami, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu” nr 252, red. naukowi: E. Nowak, M. Nieplowicz, Wrocław 2012, s. 54-65 (ISBN 97883-7695-245-1, ISSN 1899-3192).
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=24726&tab=3
37. Dyskusyjność wartości informacyjnej zestawienia zmian w kapitale własnym (The usefulness of
the statement of changes in equity), „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 66 (122)”,
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa Warszawa 2012, s. 17-28 (ISSN 16414381).
http://www.skwp.pl/files/zg/ZTR/ZTR_66.pdf
38. Czytelność informacji o kapitałach własnych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
(Readable information about equity presented in the financial statement), w: Wartość i
kapitał publicznych spółek akcyjnych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 262”, pod
red. J. Duraja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 81-92 (ISSN 0208-6018).
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1836/8192.pdf?sequence=1&isAllowed=y
39. Wpływ metod wyceny wartości zapasów produktów na wynik finansowy przedsiębiorstwa
(Influence inventory valuation methods of products on reporting profit), w: Wycena
zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty
Naukowe Wydziałowe” nr 82, red. naukowy H. Buk, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Katowice 2012, s. 11-20 (ISBN 978-83-7246-9; ISSN 2083-8611).
http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/SE_082.pdf
40. Kreatywna sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych w warunkach kryzysu ekonomicznego
(Creative financial reporting of Stock companies under an economic crisis), w: Wyzwania
dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego, „Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 35”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu, Poznań 2011, s. 51-68 (ISSN 1426-9724).
http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopismatresc/zn_wsb_poznan_35_2011.pdf
41. Rekapitalizacja spółki akcyjnej z wykorzystaniem zadłużenia (Debt-based recapitalization of a
joint stock company), w: Kapitał i informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Problemy
Zarządzania. Vol. 9 nr 4 (34) t.2”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2011, s. 9-19 (ISSN 1644-9584).
http://pz.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_4_2011-2_buk.pdf
42. Bilansowe skutki nabycia akcji własnych a optymalizacja struktury kapitałów spółki akcyjnej
(Balance-sheet effective due to stock repurchase and optimization of stock company
capital structure), w: Rachunkowość w teorii i praktyce, „Zeszyty Naukowe nr 668 Finanse,
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 41”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2011, s. 535-544 (ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842).
http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/41-2011/FRFU-41-535.pdf
43. Wpływ polityki rachunkowości na ocenę zarządzania należnościami (Influence of accounting
Policy on the evaluation of receivables management), w: Rachunkowość a controlling,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 181”, red. naukowi E. Nowak, M.
Nieplowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław, 2011, s. 65-75
(ISSN 1899-3192).
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element000171375157?q=bwmeta1.element.ekon-element-9ec5a679-8e14-330f-b9aa2d19b34be9f9;5&qt=CHILDREN-STATELESS
44. Metody alokacji kosztu połączenia jednostek gospodarczych w rachunkowości międzynarodowej
(Methods of the cost of the business combination allocations presented by the
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international accounting standards), w: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości.
Tom 1, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, 1/1”, Sopot
2011, s. 207-216 (ISSN 1732-1565).
http://zif.wzr.pl/pim/?htm=2011_1_1_18.htm
45. Kreowanie wartości marki w procesie łączenia się spółek handlowych (Creation of brand value
in the process of commercial companies merger), w: Wartości niematerialne i prawne –
ujmowanie i prezentacja, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 190,
red. naukowi: T. Cebrowska, W. Dotkuś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 32-41 (ISBN 978-83-7695-114-0, ISSN 1899-3192).
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=35288&tab=3
46. Koszty jakości miarą efektywności gospodarki i sukcesu rynkowego przedsiębiorstw (A value
costs as a measurement of economy efficiency and market success of company), w:
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju ludzi i organizacji, „Prace Naukowe GWSP – seria
Ekonomia”, tom 1. Gliwice 2010, s. 97-108 (ISBN 978-83-61401-12-4).
47. Sprawozdanie z całkowitych dochodów – nowa jakość informacji o wyniku finansowym
przedsiębiorstwa według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (The
statement of comprehensive income, or a new quality of financial performance
information based on the International Financial Reporting Standards), w: Finanse,
bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji, „Zeszyty Naukowe Wydziału
Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” nr 12, Poznań 2010 r., s.
251-266 (ISSN 1642-9605).
http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopismatresc/zn_wz_chorz_12.pdf
48. Optymalizacja kosztów przejęć i fuzji (Cost optimization of the mergers and acquisitions),
w: Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu nr 122”, red. naukowa: E. Nowak, M. Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 71-80 (ISBN 978-83-7695-042-6, ISSN 18993192).
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element000171379575?q=bwmeta1.element.ekon-element-4cc39542-8592-3bdd-bb8ca131790f150c;6&qt=CHILDREN-STATELESS
49. Rola benchmarkingu w analizie działalności przedsiębiorstwa (The role of benchmarking in
performance analysis in the organization), „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 56 (112)”,
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2010, s. 7-19 (ISSN 16414381).
http://www.skwp.pl/files/zg/ZTR/ZTR56.pdf
50. Restrukturyzacja spółki akcyjnej poprzez wykup akcji na podstawie zadłużenia (Commercial
companies restructuring by stock repurchase on the debt base), w: Restrukturyzacja
spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne, „Studia Ekonomiczne Akademii
Ekonomicznej nr 55”, red. naukowi: J. Wojtyła, A. Witosz, Akademia Ekonomiczna, Katowice
2009, s. 29-48 (ISSN 2083-8603).
http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/SE55_02.pdf
51. Wycena wartości aktywów i zobowiązań w przypadku podziału spółki kapitałowej (Assets and
liabilities measurement in company split), „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”,
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009, nr 53, s. 27-38 (ISSN 1641-4381).
http://www.skwp.pl/files/zg/ZTR/ZTR53.pdf
52. Identyfikacja i monitorowanie ryzyka biznesowego (Identifying and monitoring of business
risk), w: Systemy zarządzania kosztami i wynikami, „Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego wre Wrocławiu nr 58”, red. naukowy: E. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 34-44, (ISBN 978-83-7011-977-5, ISSN 18993192).
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element000163754891?q=bwmeta1.element.ekon-element-c729c097-bf96-38b5-be9a858603fda3db;2&qt=CHILDREN-STATELESS
53. Problemy identyfikacji połączenia jednostek gospodarczych według standardów rachunkowości
(Issues in identification of a business combination inder the accounting standards),
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1. The most significant research papers
"Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 49 (105), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada
Naukowa, Warszawa 2009, s. 19-29 (ISSN 1641-4381).
http://www.skwp.pl/files/zg/ZTR/ZTR49.pdf

2.
No
1.

2.

The most significant research projects:
The name of the project
Globalne standardy rachunkowości a kierunki zmian w zintegrowanej
sprawozdawczości (Globally accounting standards and changes direction in
integrated reporting) Potencjał badawczy UE w Katowicach.
Kierownik projektu i główny wykonawca
Wpływ polityki rachunkowości przedsiębiorstwa na jakość i wiarygodność informacji
ekonomicznej w świetle dopuszczonych w Polsce standardów sprawozdawczości
finansowej (The influence of accounting policy on quality and reliability

Data
20172019

20142016

of economic information in the scope of financial reporting standards
accepted in Poland).
Faculty research at the University of Economics in Katowice.

3.

4.

5.

6.

Nature of participation: Project leader and main researcher
Międzynarodowa sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych (International
financial reporting of capital group).
Faculty research at the University of Economics in Katowice.
Nature of participation: Project leader and main researcher
Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdaniach finansowych
(Legal changes and restructuring of entities in financial reporting).
Faculty research at the University of Economics in Katowice.
Nature of participation: Project leader and main researcher
Metodyka sporządzania sprawozdania jednostek powiązanych (Methodology of
doing of the statements connected entities).
Faculty research at the University of Economics in Katowice.
Nature of participation: Project leader and main researcher
Analiza porównawcza zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonego według
polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (Compared analysis of

2013

20112013

2010

2010

polish and international accounting standards regarding statement of
changes in equity).
7.

Faculty research at the University of Economics in Katowice.
Nature of participation: Project leader and main researcher
Opracowanie i wdrożenie spójnych działań rozwojowych promujących przemiany w 2009celu zapewnienia wyższych standardów edukacyjnych ProRoz (Study and 2011
application of compact development activity for transformer to aim higher
educational standards). 1/POKL/4.1.1/2011, University of Economics in

Katowice.
Source of funding: Research and Development Centre NCBiR in Poland
Nature of participation: the coordinator of co-operation with practice.
8.

9.

http://www.ue.katowice.pl/index.php?id=5238
Metody skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej (Methods of financial 2009
statements consolidation).
Faculty research at the University of Economics in Katowice.
Project leader and main researcher
Analiza porównawcza zawartości informacyjnej rachunku przepływów pieniężnych 2009
sporządzonego według polskich i międzynarodowych standardów sprawozdawczości
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2.

The most significant research projects:
finansowej (Compared analysis regarding subject of cash flows statement
preparation by polish and international financial reporting standards),
Faculty research at the University of Economics in Katowice.
Nature of participation: Project leader and main researcher
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