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Niniejszym informuję, że ja – Maria Niewiadoma –

od dnia 1-10-1984r. jestem

zatrudniona w Instytucie Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jako
adiunkt. W czerwcu 1990r. obroniłam pracę doktorską z dziedziny nauk ekonomicznych

w

zakresie ekonomii, specjalność: ekonomika rolnictwa na temat.: „Rachunek wyników produkcji
sezonowej w przemyśle cukrowniczym” (wyróżnioną nagrodą I stopnia im. prof. S. Skrzywana
przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w 1991r. w Warszawie), pod kier.
śp. prof. dr hab. Danuty Misińskiej. W latach 1991/1992 wyjechałam na 6-miesięczny staż do
Wielkiej Brytanii (3 miesiące w ELT School w Banbury k. Oksfordu oraz 3 miesiące na
Uniwersytecie w Bath i w Bristol Business School w Bristolu). Ten pobyt był wynikiem
zainteresowania problematyką rachunkowości inflacyjnej (w latach 1989 – 1991 nawiązałam
kontakt ze specjalistą z dziedziny „Inflation Accounting” prof. W. T. Baxter z London School of
Economics w Wielkiej Brytanii). Korzystając z doświadczeń Wielkiej Brytanii w zakresie
rozwiązywania

problemów

rachunkowości

(przy

wysokim

poziomie

inflacji

państwa)

przygotowałam opracowania, analizy, artykuły stanowiące próby dostosowania do polskich
warunków wpływu inflacji na informacyjną funkcję rachunkowości – w Zał. Publikacje). Ponadto
podczas studiowania zagadnień rachunkowości na uczelniach angielskich (w latach 1991/1992,
tzn. przed wprowadzeniem w Polsce Ustawy o rachunkowości w 1994) analizowałam różnice
w określeniach, terminologii, schematach sprawozdań finansowych – co ostatecznie ujęłam – po
powrocie do Polski – w pierwszej samodzielnej książce: M. Niewiadoma „Angielsko-polski
leksykon rachunkowości”, Wyd. Centrum Kreowania Liderów, Skierniewice 1992 (dostępnej
m.in. w bibliotece: University of California, Los Angeles – USA
http://www.lmp.ucla.edu/Search.aspx?MatID=0&LangID=43 ).
Dalsza praca naukowo-dydaktyczna została przerwana 14-07-1994r., gdy uległam wypadkowi
samochodowemu (56 % utraty zdrowia – wg ZUS oraz 2-letni okres rekonwalescencji w celu
powrotu do zdrowia). Nastąpiła zatem luka w moim dorobku naukowym do 1996r, bo dopiero
wówczas wydałam (oprócz artykułów) 3 pozycje książkowe: M. Niewiadoma „Słownik
menedżera. Część I polsko-angielska”, Wyd. „Ekspert” Wrocław 1996 (dostępny m.in. w bibliotece: University of Chicago – USA http://www.lib.uchicago.edu/e/su/slavic/feb1997.html); M.
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Niewiadoma „Vademecum współczesnego ekonomisty”, Wyd. „Ekspert” Wrocław 1996, a także
M. Niewiadoma „English-Polish Dictionary for Managers”, Fundacja Rozwoju Rachunkowości
w Polsce, Warszawa 1997 .
Od 1997r. moje zainteresowania naukowe (oprócz rachunkowości inflacyjnej, rachunkowości
finansowej i teorii rachunkowości) dodatkowo objęły sektor finansowy, a konkretnie rachunkowość
bankową. Jestem autorką lub współautorką książek z zakresu rachunkowości banków
komercyjnych (np. pod red. E. Nowak: „Rachunek kosztów w praktyce”, Wyd. Verlag Dashofer
Warszawa 2002, 2003, 2004 – w tym m.in. M. Niewiadoma „Rachunek kosztów banków”; D.
Misińska, M. Niewiadoma „Ewidencja operacji gospodarczych w rachunkowości bankowej –
według wzorcowego planu kont dla banków”, Wyd. „Ekspert” Wrocław 1997; pod red. D.
Misińskiej, M. Kwiecień „Harmonizacja rachunkowości” (w części: „Sprawozdawczość
finansowa banków w aspekcie MSR 30”), Wyd. AE Wrocław 2000, D. Misińska, M.
Niewiadoma „Rachunkowość bankowa”, Wyd. UE Wrocław 2003.
Aktywne uczestnictwo (wraz z indywidualnymi prezentacjami artykułów) na kongresach
krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (EAA <European Accounting
Association> EAA’1997 w Graz – Austria; BAM <British Academy of Management>, w tym
w: BAM’1999 w Manchester, BAM’2000 w Edynburgu oraz BAM’2002 w Londynie)
zaowocowały zdobywaniem wyższego poziomu dojrzałości naukowej. Wiązało się to m.in. z
publikacją pozycji: M. Niewiadoma „Słownik skrótów. Angielsko-polskie kompendium dla
biznesu

w

Unii

Europejskiej”,

PWN

Warszawa

2006

(e-mail:

http//

aneksy.pwn.pl/słownik_skrotow/), czy recenzją – na zlecenie Wydawnictwa PWN – książki: A.
Piechocka-Kałużna „Rachunkowość zarządcza w banku. Rachunek kosztów działań (ABC) w
zarządzaniu bankiem komercyjnym”, PWN Warszawa 2008.
Od roku akademickiego 2001/2002 regularnie prowadzę wykłady w języku angielskim na
Uniwersytecie Ekonomicznym (we Wrocławiu i w filii UE w Głogowie) z przedmiotów:
Banking Accounting; Accounting. The language of business; The problems of Management
Accounting; Financial Reporting; IAS/IFRS in Firms; Financial Reporting in context
IAS/IFRS.
W latach 1991 i 1992 prowadziłam wykłady na Uniwersytecie w Bath oraz w Bristol
Business School (Wielka Brytania), a w 2005r. – w ramach Programu Socrates dla
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wykładowców – prowadziłam wykłady na Uniwersytecie UCD w Dublinie (Irlandia) z
przedmiotu „Financial Accounting”.
Lata 2003 – 2008 wiązały się ze sprecyzowaniem tematu badawczego pracy habilitacyjnej,
związanego z – szeroko rozumianą – kontrolą banków. Nastąpiła współpraca z Centralą Banku
BPH w Krakowie oraz kilkuletnie kontakty z nadzorem bankowym GINB w Warszawie.
Wynikiem tych naukowo-praktycznych studiów były opracowania stanowiące podsumowanie
prac składających się na habilitację, którą tworzy:
1) cykl 8 artykułów z tematyki: „Jak przygotować się do kontroli GINB”,
opublikowanych w latach 2006 i 2007 w kolejnych numerach miesięcznika:
„Rachunkowość bankowa” (Por. Zał. 1 Publikacje) oraz
2) monografia: M. Niewiadoma „Wielopoziomowy system kontroli banków”, CeDeWu
Warszawa 2007/2008 (dostępna – oprócz innych 10 książek i 1 artykułu w Bibliotece
Centralnej NBP w Warszawie).
Opracowany cykl 8 artykułów stanowi formę specyficznego poradnika dla pracowników
sektora finansowego, którzy zarządzają podmiotami Prawa bankowego. W opracowanych
artykułach uwzględniłam wszystkie aspekty związane z kontrolą banków funkcjonujących w
Polsce przez krajowy nadzór bankowy (w tym: kontrolę adekwatności kapitału, analizę procesu
zarządzania aktywami w bankach, badanie poprawności sporządzania wyniku finansowego przez
jednostki sektora bankowego, przegląd płynności finansowej, ocenę procedur i mechanizmów
kontroli wewnętrznej banku przez krajowy nadzór bankowy). Jest to zakres tematyki niezbędnej
dla prawidłowego realizowania celów strategicznych banków komercyjnych w ramach
obowiązujących regulacji prawnych (wewnętrznych i zewnętrznych).
Natomiast przygotowana monografia „Wielopoziomowy system kontroli banków” stanowi
szersze ujęcie systemu kontroli banków, ponieważ przedstawia usystematyzowaną terminologię
nadzoru, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, zagadnienia

nadzoru bankowego w

systemie regulacji ponadnarodowych, elementy kontroli banków na poziomie nadzoru bankowego
oraz problemy systemu kontroli wewnętrznej prowadzonej w bankach komercyjnych. Analizie
poddano problematykę kontroli jednostek sektora bankowego za lata 1997 – 2006. W monografii
wykorzystano następujące metody badawcze: metodę eksperymentalną, metodę monograficzną,
metodę sondażu diagnostycznego, metodę analizy i konstrukcji logicznej oraz metodę
heurystyczną. Przedmiotem badań w monografii były procedury nadzoru i kontroli na poziomie
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ponadnarodowym (w zakresie obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej, Nowej Umowy
Kapitałowej, zasad bazylejskich), w skali kraju (bazując na przepisach krajowego nadzoru
bankowego, wynikach badań zrealizowanych przez NBP, KNB, GUS) oraz na etapie najniższym –
tzn. banków komercyjnych (przeprowadzając wywiady z pracownikami, diagnozy stanu
istniejącego, analizy regulaminów wewnętrznych oraz innych dokumentów własnych wybranych
jednostek sektora bankowego).

Zdobyte tą drogą doświadczenia pozwoliły na wyciągnięcie

wniosków końcowych związanych z oceną stanu istniejącego i wskazaniami na konieczność zmian
w konkretnych dziedzinach systemu kontroli banków – z punktu widzenia długoterminowych
potrzeb realizacji celów zarządzania (w skali mikro- i makroekonomicznej). Zaznaczyć należy, że
lata, w których realizowano badania były związane dodatkowo z trudnym okresem wprowadzania
MSR/MSSF do rachunkowości bankowej. Wiązało się to ze wzmożoną potrzebą kontroli
przekształcanych

pozycji

sprawozdawczych

(a

szczególnie

w

zakresie

rachunkowości

zabezpieczeń) w celu doprowadzenia do kompatybilności dostarczanych informacji w skali
makroekonomicznej (tzn. krajowej i ponadnarodowej).
Problematyka stosowania MSR/MSSF w bankach (po opracowaniu monografii) stała się
zagadnieniem ważnym dla pracowników banków. W związku z tym w 2008r. – na zlecenie Getin
Banku SA w Katowicach – przygotowałam szkolenie dla pracowników dotyczące tematyki
„Wprowadzanie MSR/MSSF do rachunkowości bankowej”.

Efektem tej współpracy z Getin

Bankiem była pozycja: M. Niewiadoma „Rachunkowość bankowa – zastosowanie
MSR/MSSF”, Wyd. Getin Bank SA Katowice 2008.
Byłam uczestnikiem wielu konferencji międzynarodowych w kraju (m.in. Krajowe Zjazdy
Rachunkowości SKwP, PTE, NBP, uczelni ekonomicznych w Krakowie, Katowicach, Poznaniu,
Szczecinie, Lublinie, Białymstoku oraz za granicą (EAA w Austrii, BAM – Wielka Brytania) –
wraz z indywidualnymi prezentacjami własnych referatów bądź artykułów (Zał. 1 Publikacje).
Niestety, lata 2009, 2010 i I połowa 2011 stanowiły kolejną przerwę w mojej karierze
zawodowej. W marcu 2009r. zostałam potrącona na pasach dla pieszych autem (z winy Anny
Dudrak – skazanej prawomocnym wyrokiem sądowym w dn. 5-11-2009 przez II Sąd Karny
Wrocław-Fabryczna, sygn. akt. 640/09), miałam złamane dwa kolana i do 16-05-2011
przebywałam na powypadkowym zwolnieniu lekarskim (mając ponadto od 2000r. na utrzymaniu
dwoje dzieci: 23-letniego syna-studenta i 18-letnią córkę-licealistkę).
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Po powrocie do pracy (od 17 maja 2011r.), kontynuując poprzednie badania i studia mam już
przygotowany do wydania „Podręczny słownik angielsko-polski i polsko-angielski dla
zarządzania organizacją w Unii Europejskiej” (będzie opublikowany w 2012r. po recenzji prof.
E. Walińskiej, prawdopodobnie przez Wydawnictwo Wolters Kluwer w Warszawie).
Za swoją pracę naukową i dydaktyczno-naukową otrzymałam 10 nagród: I Nagrodę im. prof. S.
Skrzywana za pracę doktorską oraz 9 indywidualnych nagród rektorskich I i II stopnia – od
J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Jestem zaangażowana w prace społeczne, np. zostałam wybrana na członka Senackiej Komisji
ds. Rozwoju Kadr Naukowych w kadencji 2008 – 2012 na Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu (http://www.ue.wroc.pl/uczelnia/2819/komisje_senackie.html) .
Pełnię funkcję prezesa ZNP Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu od 2008
(http://www.federacja.znp.edu.pl/zwiazki.html) .
Pracuję jako ławnik Sądu Okręgowego we Wrocławiu w kadencji 2008 – 2012.
(http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/96062%5C0725ru05.pdf).
Zostałam wybrana na ławnika Sądu Rejonowego Wrocław – Śródmieście na lata 2012 – 2015
http://www.wroclaw.pl/lawnicy_2.dhtml
Zaangażowałam się jako wolontariusz akcji „Monitoring funduszu korkowego” w ramach
SLLGO w Warszawie – od maja 2011 i współpracuję z samorządem terenowym miasta Wrocław
(http://www.watchdog.org.pl/2,347,lista_lokalizacji_wybranych_do_prowadzenie_monitoringu_fu
nduszu_korkowego.html).
Byłam członkiem rad nadzorczych SM „Metalowiec” oraz „CENTROZŁOM” SA we Wrocławiu
w latach 2008 – 2010 (z otrzymanym absolutorium).
Wstępnie – po powrocie do pracy w maju 2011 (po okresie pobytu na powypadkowym zwolnieniu
lekarskim) – uczestniczę w przygotowaniach Programu e-learning na Uniwersytecie
Ekonomicznym

we

Wrocławiu

(koordynator

dr

Andrzej

Niesler

na

Uniwersytecie

Ekonomicznym we Wrocławiu). Ponadto jestem autorką Kursu Podyplomowych Studiów elearning „Rachunkowość dla Nie-ekonomistów” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
(przygotowywany na rok akademicki 2011/2012 – koordynator prof. E. Stańczyk-Hugiet).
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Moje zainteresowania wiążą się też z rozwojem XBRL, niestety – ze względu na problemy
finansowe Uczelni – mogę jedynie analizować raporty pokonferencyjne z tego zakresu, dostępne w
formie internetowej, mam bowiem ograniczony dostęp do materiałów źródłowych XBRL.
Jestem otwarta na zmiany przepisów prawnych z dziedziny rachunkowości, zarządzania,
bankowości, finansów, ekonomii, nie mam problemów z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na
Uczelni. W każdym przypadku staram się optymalnie wykorzystać dostępny potencjał w celu
doskonalenia posiadanej wiedzy i warsztatu dydaktyczno-naukowego.
Jako autorka bądź współautorka: 28 oryginalnych opublikowanych naukowo prac twórczych
udostępnionych w obiegu społecznym (w tym 10 monografii własnych); 4 podręczników i
skryptów; 7 recenzji, ekspertyz i prac badawczych oraz 91 pozostałych publikacji naukowych (w
języku polskim, angielskim i rosyjskim – opublikowanych w recenzowanych czasopismach
krajowych i zagranicznych) oraz z pomysłami na następne elaboraty, prace, pozycje potrzebne w
gospodarce rynkowej – chciałam serdecznie prosić o życzliwe spojrzenie na mój dotychczasowy
wkład pracy.

Maria Niewiadoma
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