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Nazwisko: Pietrzak 

Imię: Przemysław 

 

Wykształcenie: wyższe 

1) Doktor nauk ekonomicznych o specjalności rachunkowość - Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we 

Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki 

2) Magister ekonomii o specjalności rachunkowość i finanse - 1995 rok Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział 

Ekonomiki i Organizacji Gospodarki żywnościowej 

 

Znajomość języków obcych: 

1) Język angielski 

2) Język rosyjski 

 

Członkostwo w organizacjach zawodowych: 

1) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 

2) Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie 

3) Krajowa Izba Doradców podatkowych 

 

Inne umiejętności: 

− biegła znajomość programów użytkowych środowiska Microsoft (w tym wszystkie aplikacje MS Office) oraz 

Internetu, 

− biegła znajomość różnorodnego oprogramowania z zakresu obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw 

oraz oprogramowania do tworzenia analiz finansowych przedsiębiorstw, 

− biegła znajomość na poziomie operacyjnym systemów typu ERP :SAP, MS Dynamics, Symfonia Forte, 

− biegła znajomość zagadnień z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, analizy finansowej, zarządzania 

finansami przedsiębiorstw, rachunkowości zarządczej i controllingu 

− prawo jazdy kat A, B. 

 

Obecne miejsce pracy i stanowisko: 

Uniwersytet Szczeciński Katedra Controllingu i Rachunkowości, adiunkt z tytułem doktora 

 

Kluczowe kwalifikacje: 

− stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych o specjalności rachunkowość, 

−  uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych potwierdzone świadectwem 

kwalifikacyjnym Ministra Finansów nr 28932, 

−  tytuł Doradcy Podatkowego - numer wpisu na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę 

Doradców Podatkowych nr 13244 
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−  doświadczenie w zakresie obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych, zdobyte w ramach 

prowadzonej od 1995 praktyki księgowej ; od 1996 działalność gospodarcza w formie biura rachunkowego 

− ukończony w 1994 kurs dla maklerów papierów wartościowych organizowany przez Tax Audytor w Warszawie, 

− doświadczenia w dydaktyce w ramach następujących przedmiotów: rachunkowość zarządcza, rachunkowość 

finansowa przedsiębiorstw, rachunek kosztów i wyników, rachunkowość małych firm rachunkowość 

informatyczna, systemy informatyczne w rachunkowości przedsiębiorstw, sprawozdawczość finansowa, analiza 

finansowa, rachunkowość podatkowa, polityka bilansowa przedsiębiorstw, instrumenty pochodne, zarządzanie 

ryzykiem finansowym, controlling, controlling logistyczny, rachunek kosztów w logistyce organizacja i prowadzenie 

biura rachunkowego, usługi finansowo-księgowe. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

 

Prowadzone szkolenia, zajęcia dydaktyczne, praktyka w zakresie rachunkowości, finansów, prawa 

podatkowego oraz inne kwalifikacje i osiągnięcia: 

− Prowadzenie zajęć z zakresu rachunkowości, rachunkowości informatycznej i zastosowań systemów 

informatycznych w rachunkowości i zarządzaniu przedsiębiorstwami w ramach dydaktyki w Wyższej Szkole 

Administracji Publicznej w Szczecinie - od roku 1997. 

− Prowadzenie zajęć z zakresu rachunkowości finansowej i zarządzania finansami w szczecińskim Studium 

Finansów Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania - w latach 1997-2001. 

− Prowadzenie zajęć z zakresu rachunkowości zarządczej, rynku kapitałowego, instrumentów pochodnych, 

Daty Miejsce Firma Stanowisko Opis obowiązków 

Od 08.1995 do 
11.1995 

Szczecin ATS Internationale 
Spedition sp. z o.o., 
Dział Finansowy 

Księgowy Staż księgowy 

Od 11.1995 do 
12.1996 

Szczecin AR Szczecin Zakład 
Finansów i 
Rachunkowości 

Doktorant Uczestnik studium doktoranckiego, dydaktyka w ramach 
pensum doktoranckiego, uczestnictwo w konferencjach 
naukowych 

Od 12.1995 do 
12.2006 

Szczecin AR Szczecin Zakład 
Finansów i 
Rachunkowości 

Asystent Pracownik dydaktyczno naukowy, prowadzenie zajęć 
dydaktycznych, publikacje, uczestnictwo w konferencjach 
naukowych, 

Od 09.2001 do 
dnia dzisiejszego 

Szczecin Rekon sp. z o.o. Główny księgowy Prowadzenie ewidencji rachunkowej w księgach 
rachunkowych przedsiębiorstwa, obecnie usługi 
świadczone w ramach wykonywanej działalności - biura 
rachunkowego 

Od 12.1996 do 
dnia dzisiejszego 

Szczecin Kancelaria Doradztwa 
Podatkowego P&P Tax 
and Finance 
Przemysław Pietrzak 

Właściciel Prowadzenie działalności gospodarczej w pełnym wymiarze 
usług księgowych na podstawie zleceń Klientów i 
uprawnień Ministra Finansów do usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych 

Od 12.2006 do 
30.09.2012 

Szczecin Zachodniopomo rski 
Uniwersytet 
Technologiczny 
Szczecin Katedra 
Rachunkowości 

Adiunkt Pracownik dydaktyczno naukowy, prowadzenie zajęć 
dydaktycznych, publikacje, uczestnictwo w konferencjach 
naukowych, 

Od 01.10.2012 
do dnia 
dzisiejszego 

Szczecin Uniwersytet 
Szczeciński 
Katedra 
Controllingu 
Rachunkowości 

Asystent, od 2016 Adiunkt Pracownik dydaktyczno naukowy, prowadzenie zajęć 
dydaktycznych, publikacje, uczestnictwo w konferencjach 
naukowych, 
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systemów informatycznych w rachunkowości oraz zarządzania ryzykiem finansowym w ramach 

Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, filia w Wolinie (obecnie filia nie istnieje)- w latach 1997-2004. 

− Dydaktyka z zakresu: rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej 

rachunkowości małych firm, systemów informatycznych w rachunkowości, na Wydziale Przedsiębiorczości 

Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Gryficach - od roku 2004. 

− Prowadzenie zajęć z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu oraz rynku kapitałowego na kursach, 

przygotowujących do egzaminu państwowego dla członków rad nadzorczych, organizowanych cyklicznie przez 

Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie - od roku 2005. 

− Prowadzenie szkoleń z zakresu rynku pieniężnego i kapitałowego na kursach, przygotowujących do egzaminu 

państwowego dla członków rad nadzorczych, organizowanych cyklicznie przez Zachodniopomorską Agencję 

Rozwoju Regionalnego w Szczecinie - lata 2005 - 2007. 

− Prowadzenie szkolenia dla kadry zarządzającej Polskiej Żeglugi Morskiej jako element przygotowania do egzaminu 

na członków rad nadzorczych, kurs organizowany przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w 

Szczecinie, Szczecin 2005/2006 

− Prowadzenie szkolenia dla kadry zarządzającej Polskiej Żeglugi Morskiej z zakresu zarządzania finansami i 

controllingu, kurs organizowany przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie, 

Szczecin 2006 

− Prowadzenie szkoleń z zakresu, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami 

w ramach kursów organizowanych dla członków rad nadzorczych przedsiębiorstw przez Zachodniopomorską 

Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie - lata 2005-2007. 

− Prowadzenie szkoleń z zakresu finansowych aspektów zmian własnościowych w przedsiębiorstwach 

organizowanych dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie — 

2006. 

− Prowadzenie zajęć z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami w ramach dwóch edycji studium 

podyplomowego „Zarządzanie w służbie zdrowia” organizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w 

Szczecinie - 2007. 

− Nagroda III stopnia w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu rachunkowości 

organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - 2007. 

− Prowadzenie szkolenia dla kadry zarządzającej ZPCH Police jako element przygotowania do egzaminu na członków 

rad nadzorczych, Police 2009/2010 

− Wykładowca na szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej w ramach studiów podyplomowych 

„Zarządzanie w służbie zdrowia”, Szczecin 2008-2011 

− Wykładowca na szkoleniach z zakresu rachunkowości zarządczej w ramach studiów podyplomowych 

„Zarządzanie w służbie zdrowia” Szczecin 2008-2011 

− Wykładowca na szkoleniach z zakresu zarządzania finansami w ramach studiów podyplomowych „Zarządzanie 

w służbie zdrowia”, Szczecin 2008-2014, 

− Wykładowca z zakresu zarządzania finansami w ramach organizowanych cyklicznie kursów 
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przygotowującego do egzaminu na członków rad nadzorczych, ZPSB Szczecin 2007-2012, 

− Wykładowca na szkoleniach z zakresu zarządzania finansami dla ENEA Operator SA, Szczecin 2011- 2012, 

− Wykładowca na kursie dla samodzielnych księgowych - zajęcia z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku 

kosztów, MW Consulting Szczecin 2011, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 

− Wykładowca na szkoleniach z zakresu zarządzania finansami w ramach przygotowania do egzaminu na certyfikat 

Europejskich Kompetencji Biznesowych (EBCL), Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim, 

Stargard Szczeciński 2011, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

− Wykładowca na szkoleniu z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, controllingu i 

zarządzania finansami, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w 

Szczecinie 2011 - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 

− Wykładowca na szkoleniach z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej controllingu i 

zarządzania finansami w ramach przygotowania do egzaminu na certyfikat Europejskich Kompetencji Biznesowych 

(EBCL), Stargard Szczeciński 2011, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 

− Wykładowca z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej controllingu i zarządzania 

finansami w ramach ośmiu edycji kursu przygotowującego do egzaminu na certyfikat Europejskich Kompetencji 

Biznesowych (EBCL), Kompass Consulting, Kołobrzeg, Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie , Szczeci 2013-2014, 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 

− Wykładowca z zakresu rachunkowości zarządczej controllingu i zarządzania finansami na cyklu ośmiu szkoleń 

organizowanych w latach 2012-2013 przez Najda Consulting Szczecin w ramach projektu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej pod hasłem "Nie łykaj jak pelikan" - projekt dotyczący wspomagania małej i średniej 

przedsiębiorczości pod kątem optymalizacji zobowiązań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw, Szczecin 

oraz Międzyzdroje 2012-2013, 

− Wykładowca z zakresu z zakresu systemów informatycznych w rachunkowości oraz zagadnień z zakresu 

rachunkowości w szczególnych sytuacjach, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w ramach sześciu edycji 

studiów podyplomowych "Rachunkowość" organizowanych przez Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2006-2012, 

− Wykładowca z zakresu z zakresu rachunkowości w szczególnych sytuacjach, rachunku kosztów i rachunkowości 

zarządczej w ramach pięciu edycji studiów podyplomowych "Rachunkowość" organizowanych przez 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i Politechnikę Koszalińską, Koszalin 2007-2012, 

− Wykładowca z zakresu z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w ramach jednej edycji studiów 

podyplomowych "Rachunkowość" organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w zamiejscowym punkcie 

dydaktycznym w Słupsku, Słupsk 2011, 

− Wykładowca z zakresu z rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej i rachunku 

kosztów w ramach dwóch edycji studiów podyplomowych "Rachunkowość" organizowanych przez Uniwersytet 

Szczeciński w zamiejscowym punkcie dydaktycznym w Zielonej Górze Zielona Góra 2012-2014, 

− Wykładowca z zakresu z rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej w ramach jednej' edycji 

studiów podyplomowych "Rachunkowość" organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w zamiejscowym 
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punkcie dydaktycznym w Kołobrzegu, Kołobrzeg 2014, 

− Szkolenie z zakresu zmian podatkowych dotyczących określania momentu powstania obowiązku podatkowego 

VAT w roku 2014 oraz zmian dotyczących wykorzystania samochodów osobowych w działalności gospodarczej 

małych i średnich przedsiębiorstw - cykl szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 

projektu "Wspinaj się", 

− Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej analizy finansowej, rachunkowości finansowej i 

sprawozdawczości finansowej, prowadzone w ramach praktyki księgowej oraz działalności gospodarczej 

świadczone bieżąco dla klientów Kancelarii Rachunkowa P&P Tax and Finance Przemysław Pietrzak, 

działania prowadzone bieżąco do dnia dzisiejszego od początku praktyki w rachunkowości i finansach tj. od 

roku 1996, 

− Projekty szkoleniowe z zakresu controllingu i zarządzania finansami realizowane we współpracy z Kancelarią 

Doradztwa Podatkowego A.F.O. Wrocław, - szkolenia na seminariach organizowanych cyklicznie od 2009 roku 

przez AFO oraz regionalne odziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 

− Współpraca z Kancelarią Doradztwa Podatkowego A.F.O. Wrocław polegająca na prowadzonych wspólnie z 

AFO weryfikacjach ewidencji rachunkowych, podatkowych oraz audycie ewidencji księgowych w 

różnorodnych podmiotach gospodarczych -procesy weryfikacyjne prowadzone cyklicznie na zlecenie A.F.O. 

dla klientów tej Kancelarii od roku 2011 do dnia dzisiejszego, 

− Pisanie opinii (w tym również opinii sądowych) z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych na zlecenie 

Kancelarii Doradztwa Podatkowego A.F.O. Wrocław 

− Pisanie opinii sądowych z zakresu rachunkowości na zlecenie biegłego z zakresu rachunkowości przy Sadzie 

Rejonowym w Szczecinie p. Anety Kawa - w ramach opinii weryfikacja materiałów dowodowych, analiza 

prawidłowości dokumentacji pod kątem zgodności z przepisami o rachunkowości i przepisami prawa 

podatkowego, analizy dyskryminacyjne pod kątem zagrożenia upadłością podmiotów gospodarczych, analiza ksiąg 

i sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych, 

− Prowadzenie samodzielnie w ramach działalności gospodarczej procesy weryfikacji ewidencji rachunkowych, 

podatkowych oraz analiz finansowych i controllingowych w różnorodnych podmiotach gospodarczych, świadczone 

bieżąco dla klientów Kancelarii Rachunkowej P&P Tax and Finance Przemysław Pietrzak. 

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, w których się specjalizuje 

− metody i techniki zastosowań systemów informatycznych w rachunkowości i zarządzaniu 

przedsiębiorstwami, 

− rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, 

− uproszczone formy rachunkowości w małych podmiotach gospodarczych (prowadzenie ewidencji 

podatkowych małych podmiotów gospodarczych) 

− prawo podatkowe i optymalizacja podatkowa w podmiotach gospodarczych, 

− zagadnienia z zakresu rachunkowości finansowej i zarządzania finansami, 
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− zagadnienia z zakresu rachunkowości zarządczej, 

− problematyka zarządzania ryzykiem finansowym', 

− zagadnienia z zakresu controllings 

− wycena przedsiębiorstw metodami majątkowymi i dochodowymi, 

− ewidencja i rozliczanie zmian własnościowych w podmiotach gospodarczych wraz z szacowaniem i rozliczaniem 

wartości firmy, 

− analiza finansowa i ekonomiczna przedsiębiorstw, 

− mierniki oceny działalności przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem wartości dla właścicieli. 

 

Wykaz publikacji 

1. Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostką gospodarczą jako przedmiot badań Zakładu Finansów i 

Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O.Langego nr 763, 

2. Wymagania wobec programów finansowo-księgowych - wybrane zagadnienia; Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce , nr 44 Warszawa 1998, 

3. Wykorzystanie oprogramowania użytkowego do nauczania rachunkowości na Wydziale Ekonomiki i Organizacji 

Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, materiały na konferencję naukową pt. Rachunkowość a 

potrzeby zarządzania, Zakład Finansów i Rachunkowości AR Szczecin, Szczecin 1998, 

4. Nowe instrumenty polskiego tynku papierów wartościowych - warranty, materiały na konferencję pt. Rachunkowość 

menedżerska w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Zakład Finansów i Rachunkowości AR Szczecin , Szczecin 

1998, 

5. Zarządzanie instrumentami pochodnymi na przykładzie warrantów - warranty na polskim rynku papierów 

wartościowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O.Langego nr 798, materiały na konferencję pt. 

Informacyjne wspomaganie controllingu.-, wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu, 

Wrocław 1998, 

6. Możliwości wykorzystania programów finansowo-księgowych we współpracy z programami obsługi sprzedaży w 

nauczaniu rachunkowości informatycznej, materiały na konferencję pt. Dydaktyka w rachunkowości, Zakład 

Finansów i Rachunkowości AR Szczecin, Szczecin 1998, 

7. Wybrane zagadnienia bilansowego i podatkowego ujęcia rezerw tworzonych w jednostce gospodarczej, materiały 

na konferencję pt. Rachunkowość zarządcza teoria i praktyka, katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Zakład Finansów i Rachunkowości AR Szczecin, Szczecin 1999, 

8. Wybrane problemy w dydaktyce przedmiotu „Rachunkowość informatyczna”, materiały na konferencję dydaktyczną 

pt. Dydaktyczne problemy finansów i rachunkowości,'Katedra Finansów i Rachunkowości AR Szczecin, Szczecin 1999, 

9. Wybrane zagadnienia rachunku zysków i strat ubezpieczyciela, materiały na konferencję pt. Rachunkowość w 

nowoczesnej gospodarce, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Finansów i Rachunkowości 

AR Szczecin, Szczecin 2000, 

10. Wybrane zagadnienia polityki bilansowej na przykładzie firmy handlowej współpracującej z gospodarstwami 
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rolniczymi, materiały na konferencję pt. Rachunkowość rolna - teoria i praktyka, Katedra Finansów i Rachunkowości 

AR Szczecin, Zakład Finansów SGGW Rachunkowości SGGW Warszawa, Warszawa 2000, 

11. Propozycja nowych rozwiązań programowych w dydaktyce przedmiotu „Rachunkowość informatyczna”, materiały 

na konferencję dydaktyczną pt. Dydaktyczne problemy finansów i rachunkowości, Katedra Finansów i 

Rachunkowości AR Szczecin , Szczecin 2000, 

12. Specyfika polityki bilansowej firmy handlowej współpracującej z gospodarstwami rolniczymi, Folia Universitatis 

Agriculturae Stetinensis - Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2001, 

13. Koncepcja i założenia rozprawy doktorskiej „Problemy ustalania wartości dla akcjonariuszy” Ogólnopolskie 

Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów - Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, Sopot 2002, 

14. Wybrane zagadnienia w koncepcji szacowania wartości dla akcjonariuszy, (Shareholder Value) materiały na 

konferencję nt. Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Szczecin - Międzyzdroje 2002, 

15. Wartość dla akcjonariuszy jako kategoria ekonomiczna czasów globalizacji, materiały konferencyjne na Zjazd Katedr 

Rachunkowości „Rachunkowość wobec procesów globalizacji”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002, 

16. Wybrane zagadnienia polityki bilansowej przedsiębiorstw rolniczych, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 232, 

Oeconomica 42, Szczecin 2003, 

17. Koncepcja Value Based Management (VBM) w dydaktyce nauk ekonomicznych - zaiys problemu, materiały na 

konferencję naukową nt. Dydaktyka w naukach ekonomicznych, Szczecin 2003, 

18. Polityka podziału zysku a wartość spółki kapitałowej, materiały na konferencję naukową nt. Rachunkowość w 

zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Szczecin 2003, 

19. Wybrane elementy koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa Value Based Management (VBM) 

współpracującego z gospodarstwami rolniczymi. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis Oeconomica, 

Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2004. 

20. Przesłanki dokonywania wyceny przedsiębiorstwa Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis Oeconomica, 

Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2004. 

21. Ograniczenia implementacji koncepcji Value Based Management (VBM) w polskich przedsiębiorstwach gospodarki 

żywnościowej, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis , Oeconomica 42, Szczecin 2004, 

22. Zysk księgowy oraz wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy jako mierniki oceny efektów gospodarowania, 

Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we' Wrocławiu, Wrocław 2004, 

23. Orientacja zarządzania na maksymalizację wartości przedsiębiorstwa przesłanka jego wyceny, materiały na 

konferencję naukową nt. Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Szczecin 2004, 

24. Koncepcja Value Based Management (VBM) w polskich przedsiębiorstwach gospodarki żywnościowej - zarys 

problemu, Zeszyty naukowe - Problemy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i małych miast w aspekcie 

zrównoważonego rozwoju, Szczecin 2004, 

25. Value Based Management (VBM)-koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji, Materiały na 

konferencję naukową nt. Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, Zielona Góra 2004, 

26. Problem wyznaczania kosztu kapitału własnego na podstawie modelu wyceny aktywów kapitałowych w procesie 

pomiaru wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariusza w warunkach polskich, materiały na konferencję nt. 
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.Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Szczecin 2005, 

27. Value Based Management (VBM) concept in Polish food management business - outline of problem - Rural 

Development the Expanded at the Beginning of the 21st Century nr 8, Academy of Agricultural and Forestry of Latvia 

- Jełgawa 2005, 

28. Przewodnik z rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją dr Bożeny Nadolnej, skrypt, rozdział 8, Wydawnictwo 

Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2005, 

29. Pomiar wartości spółki dla akcjonariusza w teorii pomiaru zjawisk ekonomicznych, materiały na konferencję nt. 

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Szczecin 2006, 

30. Wynik finansowy jako miernik efektów gospodarowania przedsiębiorstwa, materiały na konferencję nt. 

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Szczecin 2007, 

31. Model wyceny aktywów kapitałowych w pomiarze wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariusza w warunkach 

polskich, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, 

32. Polityka podziału zysku spółki kapitałowej w obliczu kryzysu na rynkach finansowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2009, 

33. Rola ekonomicznej wartości dodanej w procesie ustalania wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009 Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, Wrocław 2009. 

34. Cele pomiaru wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 

2010 

35. Wybrane aspekty pomiaru zjawisk ekonomicznych w rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, 

36. Okres prognozy jako element wyceny przedsiębiorstwa w koncepcji zarządzania ukierunkowanego na 

maksymalizację jego wartości (Value Based Management), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, Wrocław 2011, 

37. Informacja jako towar w biurze rachunkowym, Artykuł w czasopiśmie z "Nierówności społeczne a wzrost 

gospodarczy" Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Mikroekonomii 2015 

38. Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki, Praca zbiorowa pod Red. P. Szczypy Rozdział 10 pt. Podatki, opłaty i 

parapodatki w systemie rachunkowości", CeDeWu Warszawa, 2015 

39. Rachunkowość finansowa, Praca zbiorowa pod Red. P. Szczypy Rozdział 7 pt. Istota i zasady ewidencji rozrachunków 

z pracownikami, Rozdział 8 pt. Istota i zasady ewidencji rozrachunków publicznoprawnych w książce, CeDeWu 

Warszawa, 2016 

40. Zaawansowana rachunkowość finansowa dla niezaawansowanych księgowych, Praca zbiorowa pod Red. P. Szczypy, 

Rozdział 18 pt. Prowadzenie ksiąg rachunkowych , CeDeWu Warszawa, 2016. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Przemysław Pietrzak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 

których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie 

lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów 
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prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  

 

Pan Przemysław Pietrzak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  

 

Pan Przemysław Pietrzak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


