1. Informacja o wykształceniu i zatrudnieniu w jednostkach naukowych

Moje wykształcenie wyższe i praca naukowa są w całości związane z Uniwersytetem Ekonomicznym
we Wrocławiu (przed 6 maja 2008 roku Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu im. Oskara Langego).
W 2000 roku po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich w trybie dziennym na Wydziale
Zarządzania i Informatyki (obecnie Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów), kierunek Finanse i
Bankowość, uzyskałem tytuł magistra - specjalność: Zarządzanie Finansami. Nadanie tytułu magistra
odbyło się na podstawie obrony pracy magisterskiej pt. Zarządzanie należnościami oraz metody ich
finansowania. Za cały 5 -letni okres studiów magisterskich uzyskałem średnią ocen pozwalającą mi na
zajęcie drugiego miejsca w rankingu najlepszych studentów na Wydziale Zarządzania i Informatyki
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, co skutkowało przyznaniem mi nagrody „Najlepszy z
najlepszych" przez Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR. W dniu 1 października 2000 roku podjąłem
studia doktoranckie w Katedrze Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej (obecnie Katedra
Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu) pod kierownictwem prof. dra hab.
Edwarda Nowaka. W dniu 20 stycznia 2004 roku przed Komisją Rady Wydziału Zarządzania i
Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu odbyta się publiczna dyskusja nad moją rozprawą
doktorską pt. Rola rachunkowości zarządczej w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa,
przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Edwarda Nowaka (recenzentami w przewodzie
dóktorskim byli prof. dr hab. Mieczysław Dobija z Akademii Ekonomicznej w Krakowie i dr hab. Andrzej
Kardasz - prof. AE - z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu). Następnie w dniu 19 lutego 2004 roku
decyzją Rady Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) uzyskałem
stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. W czerwcu 2005 roku Rada Naukowa
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznała mi nagrodę Ili stopnia za wymienioną rozprawę
doktorską. W dniu 1 marca 2004 roku zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze
Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu, a następnie od 1 października 2005 roku na stanowisku adiunkta. W
okresie od września 2009 roku do października 2010 roku odbyłem studia podyplomowe w City
University London (studia realizowane w Londynie, Wielka Brytania) pt. Energy&Environmental
Technologies&Economics (Energetyka, Technologie Środowiskowe, Ekonomia), które zakończyły się
otrzymaniem stosownego certyfikatu (Postgraduate Certificate in Energy and Environmental
Technology and Economics)
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Prowadzona przeze mnie praca naukowo - badawcza bazowała jednocześnie na dogłębnych studiach
literaturowych oraz praktycznym doświadczeniu, zdobywanym podczas wykonywania licznych prac
doradczych dla przedsiębiorstw działających w różnych branżach, w tym głównie w branży
energetycznej i ciepłowniczej. Efekty pracy naukowo- badawczej były przeze mnie wykorzystywane w
pracy dydaktycznej, w tym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, a także podczas studiów
podyplomowych i licznych szkoleń. Efektem pracy naukowo badawczej jest 71 publikacji, w tym 58 po
uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Zestawienie dorobku naukowo - badawczego jest zawarte w
tabeli 1.
Tabela 1. zestawienie dorobku naukowo - badawczego
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W ramach dorobku naukowego mieszczą się 3 monografie, w tym dwie współautorskie, oraz
monografia habilitacyjna. Tytuły tych monografii to:
1. Marcin

Wierzbiński,

Rachunkowość

zarządcza

w

odnowie

modelu

biznesowego

przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2017.
(monografia habilitacyjna}
2. Edward Nowak, Marcin Wierzbiński: Rachunek kosztów. Modele i zastosowania. Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa. 2010.
3. Edward Nowak, Robert Piechota, Marcin Wierzbiński: Rachunek kosztów w zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2004.

s

595 z późn. zmianami) i stanowiące w mojej opinii znaczny wkład w rozwój nauk ekonomicznych w
dyscyplinie nauk o zarządzaniu wskazuję dzieło opublikowane w całości pt.:
Marcin Wierzbiński: Rachunkowość zarządcza w odnowie modelu biznesowego przedsiębiorstwa.
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2017. 406 stron. (ISBN 978-837695-647-3). Recenzenci: prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, dr hab. Jan Komorowski prof. SGH
3.2.0mówienie celu naukowego, hipotez badawczych i układu monografii

Pojęcie modelu biznesowego znalazło swoje trwale miejsce w nauce o zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Genezy tego pojęcia należy poszukiwać w połowie lat 90-tych XX wieku, kiedy
rozpoczął się intensywny rozwój przedsiębiorstw działających w przestrzeni internetowej, szczególnie
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Przedsiębiorstwa te wypracowywały zupełnie nowe
sposoby prowadzenia działalności i konkurowania na rynku, a podstawą tego był rozwój technologii
informatycznych. Początkowo pojęcie modelu biznesowego odnosiło się wyłącznie do modelu
osiągania przychodów ze sprzedaży. Przedsiębiorstwa działające w przestrzeni internetowej potrafiły
bowiem wykreować zupełnie nieznane wcześniej sposoby generowania przychodów. Stwierdzenie to
odnosi się zarówno do doboru źródeł osiągania przychodów, jak również do podejścia dotyczącego
ks;;:tałtowania cen sprzedaży produktów. W dalszej perspektywie czasowej pojęcie modelu
biznesowego było rozszerzane i obejmowało szereg innych elementów związanych ze sposobem
działania przedsiębiorstwa, jego organizacją czy źródłami finansowania działalności.
Tzw. pęknięcie bańki internetowej na przełomie XX i XXI wieku, przejawiające się w gwałtownych i
głębokich spadkach cen akcji na giełdach w Nowym Jorku, zweryfikowało wyceny przedsiębiorstw
działających w przestrzeni internetowej. Tym samym zostały zweryfikowane sposoby generowania
wartości przez tego typu przedsiębiorstwa działające w ramach różnych modeli biznesowych.
Zdarzenie to zatrzymało na pewien, krótki czas, rozwój koncepcji zarządzania wykorzystującej pojęcie
modelu biznesowego. Wraz z rozpoczęciem się drugiej fali rozwoju przedsięwzięć internetowych
(polowa pierwszego dziesięciolecia XXI wieku), w której powstały podmioty osiągające największe
sukcesy w skali globalnej (np. Google, nowe produkty Apple, Netflix i wiele innych) o często
unikatowych modelach biznesowych, których rdzeniem byty nowe technologie, powróciło
zainteresowanie tym pojęciem. Co więcej, zarządzanie na kanwie modelu biznesowego zostało również
przetransponowane z przedsiębiorstw działających w Internecie na podmioty działające w tradycyjnej,
rzeczywistej przestrzeni gospodarczej. Pojęcie to stało się tak popularne, że obecnie postuluje się, aby
raportowanie zintegrowane jako pewien rodzaj sprawozdawczości było osnute wokół istoty modelu
biznesowego.
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4.

Marcin Wierzbiński: Rachunek kosztów docelowych w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nr 1012. Wrocław 2004. s. 313-324

5.

Marcin Wierzbiński: Rola instrumentów rachunkowości zarządczej w kreowaniu wartości
przedsiębiorstwa. Rachunkowość. Nr 7. Warszawa 2004. s. 56-58

6.

Marcin Wierzbiński: Instrumenty rachunkowości zarządczej w zarządzaniu przez wartość. Zeszyty
Teoretyczne Rachunkowości. Nr 21(77). Łódź 2004. s. 241-252

Problematyka podejmowana w tych publikacjach dotyczyła w dalszym ciągu aplikacji instrumentów
rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania ukierunkowanego na wzrost wartości
przedsiębiorstwa z perspektywy właścicieli. Do tych instrumentów zalicza się karty dokonań oraz
szereg narzędzi z obszaru zarządzania kosztami, w tym strategicznego zarządzania kosztami. W
szczególności w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa mógł znaleźć zastosowanie rachunek kosztów
cyklu życia czy rachunek kosztów docelowych. Jednocześnie podiejmowana problematyka dotyczyła
projektowania systemu controllingu na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
Systemy rachunku kosztów i zarządzania kosztami

Kolejnym istotnym obszarem dociekań naukowych po uzyskaniu stt:opnia doktora jest obszar związany
z modelami rachunku kosztów i zarządzania kosztami. Na dorobek w tym zakresie po uzyskaniu stopnia
doktora składa się współautorstwo dwóch monografii, 4 rozdziały w monografiach i 7 artykułów w
czasopismach naukowych. Zestawienie tych publikacji przedstawia się następująco:
1.

Marcin Wierzbiński: Zarządzanie kosztami. W: Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza.
Controlling. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość. Nowak Edward (red.) Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2017. s. 38-52

2.

Marcin Wierzbiński: Istota rachunku kosztów cyklu życia technologii. Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Nr 335.
Wrocław 2014. s. 231-239

3.

Marcin Wierzbiński: Zasady analizy kosztów łańcucha wartości. Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Nr 291. Wrocław 2013.
s. 564-577

4.

Marcin Wierzbiński: Pomiar efektywności projektów innowacyjnych. W: Budżetowanie - dziś i
jutro. Dura Andrzej (red.). Kraków 2013. Wydawnictwa AGH. s. 187-199

5.

Edward Nowak, Marcin Wierzbiński: Rachunek kosztów. Modele i zastosowania. Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2010. (współautorstwo monografii)
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6.

Marcin Wierzbiński: Koszty niewykorzystanych zasobów w rachunku kosztów działań. Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr 53. Wrocław 2009. s. 119-135

7.

Marcin Wierzbiński: Rozwój rachunku kosztów działań. Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr 58. Wrocław 2009. s. 468-483

8.

Marcin Wierzbiński: Activity Based Budgeting Integrated with the Kaizen Casting. W: Quantitative
Methods in Accounting and Finance Ukrainian State University of Economics and Finance. Kijów.
2007. s. 52-59

9.

Marcin Wierzbiński: Rachunek kosztów cyklu życia. W: Strategiczne zarządzanie kosztami. Edward
Nowak (red.} Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006. s.135-171.

10. Marcin Wierzbiński: Activity Based Casting Integrated with Kaizen Casting. Management. Vol. 10.
No. 1. Zielona Góra 2006. str. 133-140
11. Marcin Wierzbiński: Zastosowanie rachunku kosztów cyklu życia w ocenie efektywności inwestycji
polegających na budowie kogeneracyjnych źródeł energii. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu. Nr 1059. Wrocław 2005. s. 297 - 312
12. Edward Nowak, Robert Piechota, Marcin Wierzbiński: Rachunek kosztów w zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2004. (współautorstwo
monografii)

13. Marcin Wierzbiński: Zastosowanie rachunku kosztów cyklu życia w ocenie ekonomicznej
efektywności budowy źródeł kogenerocyjnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu. Nr 1039. Wrocław 2004. s. 194 - 203
Najważniejszymi pozycjami w dorobku naukowym dotyczącym tego obszaru zainteresowań są dwie
monografie (z 2004 i 2010 roku), które zostały wyróżnione na powyższej liście. Jak już stwierdzono
wcześniej, mój wkład autorski w wymienione monografie dotyczył takich systemów rachunku kosztów
jak:
•

w monografii z 2004 roku pt. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem:
rachunek kosztów cyklu życia, rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów
ciągłego doskonalenia, koszty w systemie zarządzania dokładnie na czas,

•

w monografii z 2010 roku pt. Rachunek kosztów. Modele i zastosowania: rachunek
kosztów działań, rachunek kosztów łańcucha wartości, rachunek k�sztów cyklu życia,
rachunek kosztów docelowych i ciągłego doskonalenia, rachunek kosztów w systemie
zarządzania „dokładnie na czas", rachunek kosztów projektów innowacyjnych.

Wszystkie rozdziały w obu monografiach były pochodną przeprowadzonych studiów
literaturowych, ale także moich doświadczeń praktycznych. Dlatego w wielu rozdziałach były
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ukierunkowane na stworzenie bodźców dla przedsiębiorstw ciepłowniczych do realizowania inwestycji
w odtwarzanie i rozwój infrastruktury, a także do podnoszenia efektywności ekonomicznej.
Istotnym zagadnieniem poruszonym w ramach wymienionych publikacji były również regulacje i
zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw ciepłowniczych, które mogą wywołać strukturalne przesunięcia
na rynku ciepła. Do tych zmian należy zaliczyć przede wszystkim regulacje prawne, w tym związane z
pakietem klimatycznym, ale także rozwój nowych technologii i zmiany w polityce miast. Do niezmiernie
aktualnych zagadnień w polskiej energetyce należy zaliczyć wdrożenie tzw. rynku mocy (rynku
zdolności wytwórczych). W jednym z przedstawionych artyk1ulów poddano analizie przyczyny
konieczności wdrożenia tego rynku, a także różne jego modele w krajach Unii Europejskiej. W artykule
tym poruszono także zagadnienie skuteczności tzw. rynku mocy w motywowaniu przedsiębiorstw do
realizowania inwestycji w nowe moce wytwórcze.
Metody rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach energetycznych
Ostatnim istotnym obszarem moich dociekań naukowych było wykorzystywanie instrumentarium
rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwami z sektora energetycznego
i ciepłowniczego. W tym obszarze powstało 8 publikacji, w tym 6 rozdziałów w monografiach i 2
artykuły. Publikacje te przedstawiają się następująco:
1. Marcin Wierzbiński: The economic optimisation of cogeneration power plants. Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr 375. Wrocław 2015. s. 152-162
2. Marcin Wierzbiński: Economic dispatch of CHPs. W: Quantitative Methods in Accounting and
Finance. Motoryn Rusłan, Nowak Edward (red.). Ukrainian State University of Finance and
International Trade. Kijów 2013. s. 214-228
3. Marcin Wierzbiński: Efektywność ekonomiczna i modele biznesowe kogeneracji malej skali. W:
Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków. Ziembicki Piotr (red.). Oficyna
Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra 2013. s. 219-227
4. Jan Bernasiński, Jacek Bojarski, Marcin Klimczak, jPaweł Malinowskj), Grzegorz Misztal, Marcin
Wierzbiński, Piotr Ziembicki: System ekspercki. W: Rozproszone kogenerocyjne źródła energii dla
budynków. Ziembicki Piotr (red.). Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona
Góra 2013. s. 229-250
5. Marcin Wierzbiński: The main ospects of energy management. W: Quantitative methods in
accounting and finance. Edward Nowak, Rusłan Motoryn (red.). Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr 263. Wrocław 2012. s. 182-190
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Pozostałe publikacje

Pozostałe publikacje nie zaliczone do wcześniejszych obszarów badawczych dotyczyły między
innymi istoty strategicznej rachunkowości zarządczej oraz instrumentarium rachunkowości zarządczej
wykorzystywanym w przedsiębiorstwach internetowych. Publikacje te obejmują:
1.

Marcin Wierzbiński: The essence and methods of strategie management accounting. W:
Quantitative methods in accounting and finance.Motoryn Rusłan, Nowak Edward (red.). National
Economic University. Ternopil 2016. s. 233-243

2.

Marcin Wierzbiński: Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwach internetowych. Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nr 1085. Wrodaw 2005. s. 372 - 381.

3. Marcin Wierzbiński: Specyfika systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwami
Internetowymi. Artykuł dyskusyjny. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Nr 131-147, Tom 25 (81).
Warszawa 2005. s. 131-148
4.

Marcin Wierzbiński: Koncepcja wykładu z rachunkowości zarządczej na kierunku finanse i
bankowość prowadzonym no Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Nr 23(79). Warszawa 2004. s. 119-124
, Z przedstawionej charakterystyki dorobku naukowego po uzyskaniu tytułu doktora wynika, że jest

on bardzo różnorodny i dotyczy kilku obszarów badawczych. Zakres merytoryczny mojego dorobku
naukowego jest odzwierciedleniem moich zainteresowań, a także doświadczeń praktycznych. W wielu
przypadkach przedstawione publikacje łączą dwie lub więcej dziedzin nauki, przy czym najczęściej
jedną z nich jest rachunkowość zarządcza lub rachunek kosztów. Cechą wspólną niemal wszystkich
publikacji jest łączenie rozważań teoretycznych z możliwościami aplikacyjnymi metod rachunkowości
zarządczej i rachunku kosztów. Takie podejście w pracy naukowej wynika z mojego przekonania o
konieczności akcentowania utylitarności metod rachunkowości .zarządczej i rachunku kosztów, co
sprzyja zarówno rozwojowi nauki, jak i zwiększaniu skuteczności w zarządzaniu przedsiębiorstwami.
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