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1. Chapters in monographs in Polish (last 5 years):

1.

Koncepcje badawcze kapitału intelektualnego i społecznego we włoskich spółdzielniach
socjalnych, [Research concepts of intellectual and social capital in Italian social
cooperatives.], in: Społeczne i niematerialne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, red. P.
Antonowicz,R Bęben R.Płoska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 183196 (ISBN 978-83-7865-837-5).

2. The most significant research papers in Polish (last 5 years):

1.

Raportowanie zmian w zakresie kapitału ludzkiego - nowy obszar wykorzystania informacji w
rachunkowości spółdzielni socjalnych, [Measurement and reporting of changes in human
capital - a new area of information use in accounting of social cooperatives], Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne”, 369, Katowice
2018, s.232-242, (ISSN 2083-8611).
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-30c943b8-df37-46b7-832152f971e915a7

3. The most significant conference presentations in Polish (last 5 years):
No

The name of the project

Date

1.

Pomiar i raportowanie zmian w zakresie kapitału ludzkiego – nowy obszar
wykorzystania informacji w rachunkowości spółdzielni socjalnych (Measurement and
reporting of changes in human capital - a new area of information use in
accounting of social cooperatives)

2018

Ogólnopolska Konferencja „Zarządzanie – Rachunkowość – Nowe Technologie”,
Akademia Górniczo - Hutnicza i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kraków

2.

Na smyczy dotacji – prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy przez
jednostki NGO, stan obecny i propozycje zmian. (On the leash of subsidies running of Homes of Mutual Aid by NGOs, current status and proposals for
2018
changes)
XI Świętokrzyskie Colloquium- „The Peculiarity of Man: Człowiek pomiędzy Bogiem,
zwierzęciem a komputerem”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Suków

Karolina Syty

Finance College
Department of Business Informatics and International

Accounting

3. The most significant conference presentations in Polish (last 5 years):

3.

Koncepcje badawcze kapitału intelektualnego i społecznego we włoskich spółdzielniach
socjalnych. (Research concepts of intellectual and social capital in Italian social
2019
cooperatives.)
Konferencja Młodych Naukowców, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

4.

Finansowanie usług dla osób niepełnosprawnych. (Financing services for the
disabled. )(poster)
III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencko - Doktorancka, Wydział
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
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