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BAZY DANYCH  

Academica 

 
Cyfrowa wypożyczalnia materiałów udostępnianych przez Bibliotekę Narodową, 
zawierająca kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju publikacji o tematyce związanej  
z finansami oraz kilka tysięcy z rachunkowością oraz bankowością, w tym wiele książek. 
Część zasobów dostępna jest bez ograniczeń, pozostałe udostępniane są na miejscu  
w Bibliotece WSB w Chorzowie na specjalnie w tym celu stworzonym stanowisku 
komputerowym. Zasoby bazy stale się powiększają. 
 

aleBank.pl 

 
Umożliwia dostęp (w ramach programu Wiedza on-line) do archiwów następujących 
czasopism: • Bank (od 2003) • Nowoczesny Bank Spółdzielczy (od 2005) • Europejski 
Doradca Samorządowy (od 2008) • Finansowanie Nieruchomości (od 2005) • Kurier 
Finansowy (od 2007). 
 
Aby uzyskać bezpłatny dostęp do pełnych archiwów czasopism, należy zarejestrować się  
w serwisie: 
1. Wybrać opcję „Rejestracja” dostępną w prawym górnym rogu lub na dole strony. 
2. Uzupełnić formularz rejestracyjny zaznaczając rodzaj konta jako student WSB  
w Chorzowie oraz wybierając dostępne tytuły czasopism. 



3. Po ukończeniu rejestracji i zalogowaniu się na swoje konto wystarczy wybrać z zakładki 
„Archiwum” dowolne czasopismo. Każdy artykuł dostępny jest bezpośrednio w oknie 
przeglądarki bądź możliwy do pobrania w pliku PDF. 
 

BazEkon 
 

 
Baza bibliograficzno-pełnotekstowa zawierająca kilka tysięcy artykułów z zakresu finansów,  
rachunkowości i bankowości, wiele pełnym dostępie, np. kompletne archiwum czasopism: 
Finanse : czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, Finanse i Prawo Finansowe, 
Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia. A także częściowo pełne archiwa czasopism 
takich jak: Bank i Kredyt, Bezpieczny Bank i wiele innych. Baza ogólnodostępna.   
 

BazHum 

 
Baza bibliograficzno-pełnotekstowa z zakresu nauk humanistycznych zawierająca również 
poszczególne materiały dotyczące finansów. W wolnym dostępie znajduje się archiwum 
kilkuset czasopism, w tym tytuł Finanse i Prawo Finansowe. Baza ogólnodostępna. 
 

Eanaliza.pl 

 
Platforma umożliwia bezpłatny dostęp do bazy wiedzy z zakresu analizy finansowej oraz 
wskaźników ogólnej sytuacji finansowej, płynności, zadłużenia, sprawności działania  
i rentowności, struktury procentowej rachunku zysków i strat i bilansu oraz analizy 
dynamiki i zjawisk ekonomicznych. W otwartym dostępie znajduje się również weryfikator 
RZiS i bilansu oraz kalkulator kredytowy. Ponadto, po zalogowaniu można uzyskać dostęp 
do kreatora analiz finansowych. Aby uzyskać bezpłatny dostęp do wersji edukacyjnej 
systemu należy się zarejestrować (Jak to zrobić? Sprawdź w zakładce „Zasoby” lub zapytaj 
Bibliotekarza). 
 

EBSCO 
 

 
 
W bazach z pakietu podstawowego EBSCO można znaleźć ponad kilkaset publikacji  
o tematyce finansów i rachunkowości w języku polskim (wiele w pełnym dostępie), a także 
bardzo obszerny zasób materiałów w języku angielskim – kilka milionów pełnych tekstów 
artykułów, raportów, nagrań itp. Baza zawiera również ponad milion profili firm  
i przedsiębiorstw z całego świata, tysiące analiz typu  SWOT, raportów a także nagrania 
video m.in. wypowiedzi ministrów finansów z różnych krajów świata oraz innych 
specjalistów. Dodatkowo baza zapewnia pełny dostęp do recenzowanych czasopism 
anglojęzycznych m.in.: Accountancy, Banking, Banking & Finance Review, Banking & 
Financial Services Policy Report, Finance, Finance & Accounting Desktop Guide, Finance 
Week, Financial Accountability & Management. 
Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy 
HAN z poziomu Extranetu.  
 

EconBiz 

 
 
Serwis prowadzony przez ZBW – Leibniz Information Centre for Economics będący 
wyszukiwarką literatury głównie z zakresu ekonomii i biznesu oraz nauk pokrewnych. 
Zawiera teksty w pełnym wolnym dostępie – artykuły, czasopisma, rozdziały i książki.  
Za pomocą wyszukiwarki można znaleźć kilkaset materiałów dotyczących finansów  
i rachunkowości w języku polskim oraz setki tysięcy publikacji w języku angielskim  
i niemieckim. Indeksuje pełne archiwum czasopisma E-Finanse wydawanego przez Instytut 
Badań i Analiz Finansowych. Baza ogólnodostępna. 
 
 



Elsevier 
Science Direct 

 
Obszerna baza zawierająca ponad kilkaset tysięcy artykułów z czasopism o tematyce 
związanej z finansami i bankowością, kilkadziesiąt tysięcy z pełnym dostępem do treści. 
Zdecydowana większość materiałów w języku angielskim, pojedyncze także po polsku. 
Zawiera pełny dostęp do archiwów czasopism m.in.: Advances in Accounting, Central Bank 
Review, Global Finance Journal, International Journal of Accounting Information Systems, 
Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Journal of Contemporary 
Accounting & Economics, Review of Development Finance, The Journal of Finance and Data 
Science i wiele innych, a także bogaty zasób wartościowej literatury. Baza dostępna na 
terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu 
Extranetu.  
 

IBUK 

 
 
Baza zawiera elektroniczne wersje książek czołowych polskich wydawnictw naukowych  
w pełnym dostępie. Tematykę finansów, rachunkowości oraz bankowości porusza kilkaset 
tytułów z kilku tysięcy dostępnych dla naszej Uczelni. Dostępnych jest także wiele książek 
znajdujących się w literaturze polecanej przez wykładowców w kartach przedmiotów. 
Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy 
HAN z poziomu Extranetu. 
 

INFORLEX 

 
Baza z dostępem do 30 tytułów czasopism, głównie z zakresu prawa i rachunkowości,  
w tym takie tytuły jak: Biblioteka Księgowego, Biuletyn Głównego Księgowego, Biuletyn 
MSSF, Biuletyn VAT, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Finanse i Controlling, Monitor 
Księgowego, Poradnik Rachunkowości Budżetowej, Rachunkowość Budżetowa, Serwis 
Finansowo Księgowy, Tax24 i inne. W bazie można również znaleźć artykuły o tematyce 
powiązanej finansami i rachunkowością (kilkadziesiąt tysięcy aktualnych artykułów a także 
liczne rozporządzenia i przepisy związane z zarządzaniem). Baza dostępna na terenie 
Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

LEX Omega 

 
 
Baza należąca do wydawnictwa Wolters Kluwer obejmująca różnego rodzaju akty prawa,  
w tym związane finansami: publicznymi, samorządu terytorialnego, sprawozdań itp. a także 
szeroko pojętą rachunkowością, prowadzeniem ksiąg rachunkowych, bankowością i wiele 
podobnych. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem 
platformy HAN z poziomu Extranetu.  
 
 

ProQuest 

 
 
Pełnotekstowa baza zawierająca ponad 8 milionów materiałów o tematyce dotyczącej 
finansów w języku angielskim oraz około 200 w języku polskim, m.in. artykuły z czasopism 
branżowych i naukowych a także raporty itp. W bazie znajduje się również obszerny zbiór 
materiałów z zakresu bankowości, ponad 55 milionów dokumentów o tej tematyce. 
Ponadto baza udostępnia pełne archiwa polskich czasopism, takich jak: 
e-Finanse, Accounting, Finance & Governance Review Annals of Finance, Banking & 
Finance Law Review, Copernican, Journal of Finance and Accounting Corporate Finance 
Review, Journal of Applied Finance and Banking Strategic Finance a także wiele innych 
anglojęzycznych tytułów dziedzinowych czasopism naukowych. Baza dostępna na terenie 
Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 
 



SCIENCE 

 
Czasopismo z jednym z najwyższych wskaźników Impact Factor podejmujące tematykę  
z różnych dziedzin nauki, głównie z nauk przyrodniczych, jednak za pośrednictwem 
wyszukiwarki w archiwum można znaleźć również poszczególne artykuły dotyczące 
finansów. Wszystkie artykuły w języku angielskim. Baza dostępna na terenie Uczelni lub  
w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

SCOPUS 

 
Baza wydawnictwa Elsevier udostępniająca głównie abstrakty i cytowania, w której znaleźć 
można również pojedyncze artykuły w wolnym dostępie. Kilkaset tysięcy cytowań dotyczy 
tematyki związanej z finansami. Większość materiałów w języku angielskim. 
Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy 
HAN z poziomu Extranetu.  
 

SpringerLink 

 
Pełnotekstowa baza wydawnictwa Springer udostępniająca czasopisma i książki  
z różnorodnych dziedzin. Baza zawiera liczne materiały związane z finansami - kilkaset 
tysięcy publikacji - artykułów, rozdziałów oraz pełnych książek i archiwów czasopism. 
Umożliwia także dostęp do dziedzinowych książek w języku angielskim. Większość 
publikacji dostępnych jest w języku angielskim, część również w języku niemieckim. Baza 
dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN  
z poziomu Extranetu  
 

Taylor & 
Francis 

 
Baza zawierająca tytuły czasopism wydawnictwa Taylor & Francis Group, obejmujących 
tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, medycznych, przyrodniczych, 
matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych. Kilkadziesiąt tysięcy artykułów w bazie 
dotyczy kategorii Finance. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za 
pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

WEB OF 
SCIENCE 

 
Platforma pozwalająca na przeglądanie baz danych tworzonych przez firmę Thompson 
Reuters zawierająca cytowania, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Ponad 100 tysięcy 
dokumentów dotyczy finansów, z czego kilka tysięcy znajduje się w pełnym dostępie.  
W bazie znaleźć można również potężny zasób materiałów dotyczących bankowości  
i księgowości. Baza stale się powiększa. Materiały w języku angielskim. Baza dostępna  
na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu 
Extranetu.  
 

Wiley-
Blackwell 

 
Baza wydawnictwa Wiley-Blackwell zawierająca czasopisma i książki z pełnym lub 
ograniczonym dostępem. Posiada wyodrębnione działy tematyczne dla finansów i 
inwestycji oraz rachunkowości. Udostępnia pełne archiwa czasopism podejmujących 
tematykę finansową, np.: Accounting & Finance, International Finance, 
International Review of Finance, Journal of Business Finance & Accounting, Journal of 
Corporate Accounting & Finance, The Journal of Finance,Public Budgeting & Finance. 
oraz ponad 400 tysięcy innych materiałów dotyczących bankowości, również książek. 
Publikacje w języku angielskim. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu 
za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

 

 

 

 



INNE ŹRÓDŁA INTERNETOWE 
 
Bank i Kredyt – czasopismo finansowe, którego wersja elektroniczna jest bezpłatnie udostępniania online. 
Artykuły wydawane na jego łamach są zarówno w języku polskim oraz angielskim. 

 
 
Bank Narodowy Polski - strona Narodowego Banku Polskiego.  

 
 
Bank Światowy Polska – oficjalna strona grupy Banku Światowego, zadaniem instytucji jest pomóc Polsce 
reformować instytucje tak, aby mogły skuteczniej odpowiadać na kluczowe wyzwania w tym w obszarze klimatu  
i środowiska, a także, aby wspierały zielony, zrównoważony i włączający rozwój. Na stronie można znaleźć liczne 
materiały dotyczące finansów Polski, uzyskanych w licznych badaniach.  

 
 
BASE (Bielefeld Academic Search Engine) - multiwyszukiwarka internetowa pozwalająca przeszukiwać zasoby 
naukowe zarówno polskie jak i zagraniczne. Duża część indeksowanych zasobów jest dostępna w formie Open 
Access oraz w wersji pełnotekstowej.  
 
 
Controlling.info.pl - portal poświęcony tematyce controllingu, a także wszelakiej tematyce związanej z finansami  
i prawnymi aspektami finansów.  
 
 
Ekonomia online - Ekonomia on-line jest serwisem tematycznym, kierującym zainteresowanych tematyką 
ekonomiczną do internetowych źródeł informacji. Wyszukiwaniem i opracowaniem źródeł, oceną ich 
przydatności oraz aktualizacją danych zajmują się wyłącznie pracownicy Biblioteki. Ekonomia on-line liczy blisko 
4200 odnośników. 
 
 
Encyklopedia Zarządzania - jest największą w Polsce i jedną z największych na świecie baz wiedzy o zarządzaniu  
i dziedzinach pokrewnych (w tym również rachunkowości czy finansów). 
 
 
Europejski Bank Centralny - strona prezentująca informacje dotyczące działalności Europejskiego Banku 
Centralnego (statystyki, badania i publikacje itp.). 
 
 
Federacja Bibliotek Cyfrowych - multiwyszukiwarka zbiorów polskich bibliotek cyfrowych pozwalająca na łatwe 
odnalezienie elektronicznych wersji książek i dokumentów z wielu dziedzin udostępnianych przez instytucje 
kultury i nauki w Polsce. 
 
 
Krajowa Izba Doradców Podatkowych -  oferuje dostęp do serwisów stworzonych specjalnie dla doradców 
podatkowych. Dzięki nim osoby pracujące w zawodzie doradcy mogą na bieżąco sprawdzać i otrzymywać 
najważniejsze informacje o planowanych szkoleniach, zmianach w przepisach, a także mogą regularnie 
monitorować stan swoich punktów. 
 
 
Portal FK.pl - serwis dla księgowych, w nim działy: Kadry i place; Aktywa trwałe; Koszty; Sprzedaż; VAT; 
Sprawozdawczość. Ponadto: poradnik dla księgowego; informator dla księgowego, wzory umów, pism, 
dokumentów; pisma Ministerstwa Finansów; akty prawne; orzecznictwo z komentarzem. 
 
 

https://bankikredyt.nbp.pl/home.aspx
https://www.nbportal.pl/
https://www.worldbank.org/pl/country/poland
https://www.base-search.net/
http://www.controlling.info.pl/
https://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/ekonomia/
https://mfiles.pl/pl/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna
https://www.ecb.europa.eu/services/languagepolicy/html/index.pl.html
https://fbc.pionier.net.pl/
https://kidp.pl/
https://www.portalfk.pl/


 
Portal Podatkowy –wchodzący w skład serwisu Ministerstwa Finansów system teleinformatyczny administracji 
skarbowej, wspierający podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Źródło informacji  
o podatkach, PIT, CIT, VAT, akcyzie czy budżecie państwa. 
 
 
Podatki - portal poświęcony tematyce podatków w aspekcie prawnym. Na stronie można znaleźć materiały 
pogrupowane w zakładki tematyczne takie jak PIT, CIT, VAT, akcyza, ordynacja, rachunkowość, doradca 
podatkowy, finanse publiczne, podatki i opłaty lokalne, podatek od spadków i darowizn oraz orzeczenia.  
 
 
Polski Instytut Ekonomiczny - strona Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Za jej pośrednictwem można zapoznać 
się z publikacjami wydawanymi przez pracowników Instytutu między innymi są to komentarze, czasopisma, 
analizy czy podcast. 
 
 
Publikacje Głównego Urzędu Statystycznego - znaleźć można różnego rodzaju raporty i statystyki z wielu dziedzin, 
w tym dotyczące rachunków narodowych - dane statystyczne dotyczące PKB, gospodarki finansowej, bilansów, 
przepływów itp. GUS udostępnia również Dziedzinowe Bazy Danych obejmujące platformy tematyczne dotyczące 
np. statystyki wielodziedzinowej, gospodarki, społeczeństwa czy środowiska, w tym: rachunków narodowych, 
cen i in. - http://swaid.stat.gov.pl/SitePages/StronaGlownaDBW.aspx  
 
 
Rachunkowość - pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 
 

 
Serwis podatkowy Pit.pl - zawiera informacje o podatkach, zasadach rozliczeń podatkowych, przepisy prawne, 
kalkulatory, wiadomości o systemie podatkowym w Polsce. 
 

 
Stooq.pl - serwis finansowy z wszystkimi informacjami niezbędnymi dla inwestora giełdowego. Komentarze, bazy 
danych, notowania i inne. Umożliwia również śledzenie zmian na rynkach finansowych.  

 
 
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów - zeszyty naukowe „Studia i Prace Kolegium Zarządzania  
i Finansów" mają charakter interdyscyplinarny. Są zbiorem publikacji zarówno pracowników naukowo-
dydaktycznych Kolegium, jak i pracowników ośrodków naukowych współpracujących z Kolegium. Na stronie 
wydawnictwa można przeczytać zarówno aktualne, jak i archiwalne numery czasopisma. 

 
 

 

https://www.podatki.gov.pl/
https://www.prawo.pl/podatki/
https://pie.net.pl/
https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/
http://swaid.stat.gov.pl/SitePages/StronaGlownaDBW.aspx
https://rachunkowosc.com.pl/
https://www.pit.pl/
https://stooq.pl/
https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Strony/Zeszyty_Naukowe-Studia_i_Prace_KZiF.aspx

