
 

 

      Matuszewicz Jan Jerzy
1
, profesor zwyczajny, doktor habilitowany, urodził 

się 21 sierpnia 1927 roku w Ostrowii Mazowieckiej.  

Po ukończeniu szkoły średniej pracował w latach 1941-46 w „Społem” w 

Ostrowii Mazowieckiej. 

Studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie rozpoczął w 

1947 roku, dyplom uzyskał w 1950 roku a tytuł magistra  w 1952 roku. W 

szkole tej zdobywał kolejne stopnie naukowe. W roku 1961 uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych, w  

roku 1966 tytuł doktora habilitowanego. Wypracowany dorobek był podstawą nadania mu tytułu profesora – 

w 1974 roku profesora nadzwyczajnego a w 1979 roku – profesora zwyczajnego. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w praktyce gospodarczej. Jeszcze w trakcie studiów pracował w 

Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie jako starszy księgowy a także w Państwowym 

Przedsiębiorstwie Budowlanym w Warszawie jako zastępca głównego księgowego.  Od 1950 roku 

rozpoczął pracę jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości SGPiS, w której 

pracował do 1976 roku. W latach 1971-74, po śmierci profesora S.Skrzywana, był kierownikiem Katedry. 

W trakcie pracy w SGPiS  trzykrotnie pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich na Wydziale Finansów i 

Statystyki. W 1976 roku rozpoczął pracę na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 

pracował aż do przejścia na emeryturę w 1998 roku. Po przejściu na emeryturę pracował jeszcze przez kilka 

lat w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. 

W latach 1970-1999 był członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W 1971 

roku uzyskał tytuł biegłego księgowego (obecnie biegłego rewidenta). 

Działalność naukowa profesora J. Matuszewicza koncentrowała się na rachunkowości przedsiębiorstw 

oraz rachunku kosztów. Jej efektem są zdobywane kolejno tytuły naukowe i liczne publikacje (łącznie 

ok.200 pozycji). Wśród wydanych książek na szczególną uwagę zasługuje Rachunkowość przedsiębiorstw 

przemysłowych, wydawana kilkukrotnie przez PWE w latach 1976-85, Rachunek kosztów, wydany przez 

Finans-Serwis w 2003 roku a przede wszystkim wydany wraz synem Piotrem podręcznik Rachunkowość od 

podstaw, opublikowany po raz pierwszy w 1991 roku i od tej pory wznawiany (po licznych aktualizacjach) 

kilkadziesiąt razy.  Podręcznik ten uzupełniony był zbiorem zadań z rozwiązaniami. 

Najważniejsze nagrody i odznaczenia jako otrzymał Profesor to Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 

Polski, Medal Komisji edukacji Narodowej (dwukrotnie), 5 nagród ministra za osiągnięcia w pracy 

naukowej i dydaktycznej. 

 

                                                             
1
 Opracowała U. Kierczyńska na podstawie: Księga SGH. Pracownicy i absolwenci – kto jest kim, Warszawa 

2004. 


