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Jubileusz 70. urodzin dr hab. prof. US Bogusława Walczaka 

 

Dr hab. Bogusław Walczak prof. US związał się ze szczecińskim ośrodkiem nauko-

wym, początkowo studiując na Wydziale Inżynie-

ryjno-Ekonomicznym Transportu Polityki Szczeciń-

skiej, które ukończył w 1968 roku ze stopniem ma-

gistra oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie 

Szczecińskim, które ukończył w 1973 roku. W 1976 

roku obronił pracę doktorską na temat „Analiza 

zmian w strukturze taboru wagonowego na podsta-

wie badań nad zmianami w przewozach ładunko-

wych” napisaną pod kierunkiem prof. dra Przemy-

sława Małka. Kolejnym etapem rozwoju naukowego 

prof. Bogusława Walczaka było uzyskanie w 1987 

roku stopnia doktora habilitowanego nauk ekono-

micznych na podstawie oceny dorobku naukowego  

i przedłożonej Radzie Wydziału Ekonomicznego 

Uniwersytetu Szczecińskiego rozprawy habilitacyjnej „Ekonomiczne znaczenie 

jakości usług transportowych w przewozach ładunków” opublikowanej przez Ośro-

dek Badawczy Ekonomiki Transportu w Warszawie. 

Od 1 października 1991 roku prof. Bogusław Walczak rozpoczął pracę na Wy-

dziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, początkowo w Katedrze 

Transportu Kolejowego, a następnie w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Wy-

działu Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1999 roku 

został mianowany przez JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dra hab. 

Waldemara Tarczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu 

Szczecińskiego. 

Podatki i polityka fiskalna państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw i sektora 

samorządowego a także finanse przedsiębiorstw to przedmiot zainteresowań nauko-

wych prof. Bogusława Walczaka. Znajduje to wyraz w prowadzonych od ponad 

dwudziestu lat zajęciach z przedmiotów: finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, 

systemy podatkowe Polski, systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej; licznych 

materiałach dydaktycznych, a także na prowadzonych wykładach na studiach licen-

cjackich, magisterskich, doktoranckich i studiach podyplomowych zakresu polityki 

fiskalnej państw Unii Europejskiej. Zainteresowania naukowe prof. Bogusława 

Walczaka odzwierciedla również wyróżniający się  dorobek naukowy i naukowo-

badawczy, liczący ponad 110 pozycji, w tym ponad 50 referatów opublikowanych 

na konferencjach naukowych, recenzje wydawnicze, współautorstwo w skryptach, 

redakcje naukowe, ekspertyzy. Jest promotorem dwóch doktorów oraz autorem 

licznych recenzji prac doktorskich. 

W latach 20022010 pełnił przez dwie kadencje funkcję członka Państwowej 

Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Jest 

członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Towarzystwa 

Finansów i Bankowości. 

Prof. Bogusław Walczak będąc członkiem zespołu Katedry Finansów Przed-

siębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, 
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od 10 lat wraz z Katedrą organizuje cykliczną Konferencję Naukową „Uwarunko-

wania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA”. 

 

Szanowny Panie Profesorze, 

z okazji Pańskiego Jubileuszu – Siedemdziesiątej Rocznicy Urodzin, pragniemy 

złożyć na ręce Pana Profesora nasze najlepsze myśli oraz serdeczne życzenia. 

Wielki i znaczący dorobek naukowy Pana Profesora budzi nasz szczególny szacunek 

i uznanie. Korzystając z nadzwyczajnej okoliczności pragniemy podziękować Panu 

Profesorowi za lata współpracy. Dziękujemy Panie Profesorze za mądrość, okazaną 

życzliwość i serdeczny uśmiech.  

Prosimy przyjąć życzenia Dobrego Zdrowia oraz osobistej pomyślności. 
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