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, profesor zwyczajny, dr habilitowany, urodziła się 11 lutego 1940 roku 

na Wołyniu. 

W 1958 roku ukończyła Technikum Ekonomiczne w Elblągu.  W tym samym roku rozpoczęła 

studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki na Wydziale Finansów i Statystyki na kierunku 

statystyka. Studia ukończyła w 1963 roku uzyskując tytuł magistra nauk ekonomicznych za pracę pt. 

Analiza zmian w spożyciu tłuszczów w polskich rodzinach pracowniczych w latach 1958-1960. 

Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Katedrze Rachunkowości SGPiS, z 

którą związała całe swoje życie naukowe, zdobywając kolejne tytuły naukowe i kolejno awansując w 

strukturze stanowisk na uczelni. W 1969 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na 

podstawie rozprawy Problemy ewidencji środków produkcji i ich reprodukcji w księgowości 

przedsiębiorstw. Rozprawa Teoretyczne podstawy modeli ewidencji księgowej była podstawą 

przyznania jej tytułu doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W uznaniu całości dorobku 

naukowego uzyskała w 1991 roku tytuł profesora zwyczajnego. W 1989 roku, po śmierci prof. 

Tadeusza Pechego, objęła funkcję dyrektora Instytutu Przetwarzania Danych i Rachunkowości. Po 

podziale w 1991 roku Instytutu na dwie katedry objęła funkcję kierownika Katedry Rachunkowości, 

którą pełniła nieprzerwanie do 2012 roku, czyli do przejścia na emeryturę. W latach 90. podjęła 

także współpracę z uczelniami prywatnymi, wspomagając nowopowstałe uczelnie posiadaną wiedzą 

i doświadczeniem dydaktycznym. Także obecnie, po odejściu z SGH, pracuje nadal w Wyższej 

Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. 

Od 1965 roku jest członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Pełniła 

wiele funkcji w Stowarzyszeniu Księgowych (członek Komitetu Standardów Rachunkowości, 

przewodniczący Komisji Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości, członek Komisji Rachunkowości 

Zarządczej i Controllingu Rady Naukowej SKwP, przewodnicząca Kapituły Konkursu Rady 

Naukowej SKwP). W latach 2000-2002 była członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości przy 

Ministerstwie Finansów. W latach 2000-2006 była redaktorem naczelnym kwartalnika Problemy 

Rachunkowości, wydawanego przez DIFIN a w latach 2007-2008 dwutygodnika Forum 

Rachunkowości wydawanego przez LexisNexsis. 

Głównym przedmiotem pracy naukowej profesor Marii Gmytrasiewicz była  i jest ogólna teoria 

rachunkowości obejmująca metodologię rachunkowości, historię rachunkowości i doktryny 

rachunkowości. Ten nurt pracy naukowej wybrała głównie pod wpływem naukowym prof. Tadeusza 

Pechego. Ich współpraca rozpoczęła się w 1966 roku, kiedy to, pod kierunkiem Profesora, zaczęła 

przygotowywać rozprawę doktorską. Od tego czasu aż do lat 80. zajmowała się wspólnie z 

Profesorem badaniami nad bilansami globalnymi i strukturalnymi gospodarki narodowej przy 



współpracy z Ministerstwem Finansów i Głównym Urzędem Statystycznym. Efektem tej pracy były 

trzy podręczniki z zakresu teorii rachunkowości napisane wspólnie z prof. T. Peche.  

Drugi okres pracy naukowej, który zaowocował pracą habilitacyjną, obejmował studia nad 

historią rachunkowości i jej doktrynami teoretycznymi. To także okres 5-letniej pracy zespołowej 

nad koncepcją i projektowaniem kompleksowego Systemu Informatycznego Rachunkowości (SIR).  

Ostatni, ponad 20 letni okres pracy naukowej poświęciła badaniom dotyczącym teorii 

rachunkowości, międzynarodowych wzorców rachunkowości finansowej i funkcji informacyjnej 

rachunkowości w warunkach gospodarki rynkowej. Rezultatem tych badań były podręczniki 

akademickie, monografie, liczne artykuły i referaty wygłaszane na konferencjach (łącznie ponad 100 

publikacji). Wśród samodzielnych pozycji książkowych wydanych w tym okresie na szczególną 

uwagę zasługują Papiery wartościowe w rachunkowości (1995), Rezerwy w rachunkowości (2001), 

Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw (2002) oraz Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady 

(2008). Wśród książek współautorskich należy wymienić przede wszystkim: Rachunkowość 

finansowa. Wydanie II zaktualizowane i rozszerzone (2002 i 2006), napisaną wspólnie z A. 

Karmańską oraz Rachunkowość holdingów (1996) napisaną także wspólnie z A. Karmańską. Była 

także redaktorem naukowym wydanej w 2006 roku Encyklopedii Rachunkowości, do której hasła 

opracowywali autorzy ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. 

Równolegle z pracą naukową profesor Maria Gmytrasiewicz zajmowała się działalnością 

dydaktyczną prowadząc wykłady dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, 

prowadząc seminaria licencjackie i magisterskie, sprawując opiekę promotorską nad doktorantami, 

pełniąc funkcję koordynatora przedmiotu Rachunkowość. Ze względu na posiadaną wiedzę, 

umiejętności dydaktyczne i umiejętność postępowania ze studentami, jej zajęcia cieszyły się zawsze 

dużą popularnością. Ma w swoim dorobku 10 wypromowanych doktorów oraz kilkuset 

wypromowanych magistrów i licencjatów (wielu z nich nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie 

SKwP). 

Główne nagrody i odznaczenia to Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej a 

także 3 nagrody zespołowe Ministra Edukacji za podręczniki. 
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 Opracowała U. Kierczyńska na podstawie informacji uzyskanych od prof. M. Gmytrasiewicz. 


