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I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu 

ZARZĄDZANIE – RACHUNKOWOŚĆ – NOWE TECHNOLOGIE 
 

 

Koncepcje i instrumenty współpracy międzyorganizacyjnej 

Hotel Polski Pod Białym Orłem - Centrum Konferencyjne 

 

Program konferencji 

Dzień 1, poniedziałek 2.06.2014 

10.00-11.00 Rejestracja uczestników 

11.00-12.30 Otwarcie konferencji 
Sesja I - Pomiar i kształtowanie relacji międzyorganizacyjnych 
Prowadzący: prof. dr hab. Krystyna Jędralska 
 

 prof. UE dr hab. Marzena Remlein - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Wycena współkontrolowanych podmiotów i porozumień i ich  prezentacja w sprawozdaniu 
finansowym 
 

 prof. UE dr hab. Bartłomiej Nita - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Międzyorganizacyjny wymiar rachunku kosztów docelowych 
 

 dr hab. Monika Łada - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Rachunkowość zarządcza jako narzędzie zarządzania zaufaniem w relacjach 
międzyorganizacyjnych 
 

 dr Ewa Wanda Maruszewska - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Ujawnienie wartości firmy w wyniku przejęcia dokonanego w ramach grupy kapitałowej 
w sytuacji wystąpienia ujemnej wartości przejętych aktywów netto 
 

12.30-13.00 Przerwa kawowa 

13.00-14.30 Sesja II - Koncepcje zarządzania i modele współpracy międzyorganizacyjnej 
Prowadzący: prof. dr hab. Halina Buk 
 

 prof. UE dr hab. Wojciech Fliegner - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Metoda analizy międzyorganizacyjnych procesów biznesowych wspomaganych 
komputerowo 
 

 dr Marta Nowak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Controlling - koncepcja oraz metoda wspomagająca współpracę międzyorganizacyjną 
 

 dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Sieci organizacji tymczasowych - nowa perspektywa badawcza w zarządzaniu portfelami 
projektów 
 

 dr Rafał Kusa - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Wykorzystanie franczyzy w działalności organizacji niekomercyjnych 
 

 dr Katarzyna Klimkiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Rola praktyk studenckich w doskonaleniu praktycznego aspektu kształcenia studentów 
uczelni wyższych 
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14.30-15.30 Obiad 

15.30-17.00 Sesja III - Rachunkowość we współpracy międzyorganizacyjnej 
Prowadzący: prof. dr hab. Edward Nowak 
 

 dr Marcin Kowalewski - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Lean accounting czyli jak „szczupła” rachunkowość wspiera wykorzystanie koncepcji lean 
management w przedsiębiorstwie 
 

 dr Remigiusz Napiecek - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Rachunkowość partycypacyjna, czyli koniec z monopolem na wiedzę 
 

 dr Ewa Chorowska-Kasperlik - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Cash pooling w grupie kapitałowej – wybrane aspekty podatkowe 
 

 dr Izabela Emerling - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Wycena aktywów finansowych i ich wpływ na sprawozdanie finansowe 
 

19.00 Uroczysta kolacja w restauracji Farina 

 

Dzień 2, wtorek 3.06.2014 

9.00-10.30 Sesja IV - Formy współpracy międzyorganizacyjnej w wybranych sektorach 
Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk 
 

 prof. PCz. dr hab. Jolanta Chluska - Politechnika Częstochowska 
Nowe wyzwania rachunkowości zarządczej podmiotów leczniczych 
 

 dr Małgorzata Białas - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Polskie realia współpracy banków z ubezpieczycielami 
 

 dr Tomasz Lis - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Ekonomiczne efekty wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwie 
 

 dr inż. Elżbieta Marcinkowska, dr inż. Joanna Sawicka - Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie 
Przebieg procesu outsourcingu usług księgowo-podatkowych i jego wpływ na współpracę 
między podmiotami 
 

 dr inż. Anna Stronczek - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Konsorcja w zamówieniach publicznych jako przykład współpracy międzyorganizacyjnej 
 

10.30-11.00 Przerwa kawowa 
 

11.00-13.00 Instrumenty i formy współpracy międzyorganizacyjnej – forum badawcze doktorantów 
Prowadzący: dr hab. Monika Łada 
 

 mgr Bartłomiej Bartnik - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Ewolucja modelu zarządzania podmiotem obrotu gazem oraz struktura jego współpracy 
z operatorem systemu dystrybucyjnego gazu - studium przypadku 
 

 mgr Marcin Choiński - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Przywództwo polifoniczne oraz wspólnota interpretacyjna w organizacji wirtualnej 
 

 mgr Olga Grzybek - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Wykorzystanie wartości niematerialnych w transakcjach przeprowadzanych wewnątrz 
grupy kapitałowej do realizacji celów polityki rachunkowości przedsiębiorstw 
 

 mgr inż. Anna Konieczny - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Specjalista czy wstukiwacz – postrzeganie zatrudnienia w centrum usług finansowo-
księgowych 
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 mgr Mariola Kotłowska - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Problemy zarządzania dokonaniami w grupach kapitałowych 

 mgr Wojciech Lenart - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Zarządzanie strumieniem wartości we współpracy międzyorganizacyjnej 
 

 mgr inż. Anna Pietrzyk - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Synergia wartości usług edukacyjnych we współpracy uczelni wyższej z partnerem 
komercyjnym - studium przypadku 
 

 mgr inż. Jarosław Polak - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Alianse udziałowe w strategiach koopetycji przedsiębiorstw branży telekomunikacyjnej 
 

 mgr inż. Przemysław Wójcik - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Czynniki sukcesu i bariery współpracy międzyorganizacyjnej w realizacji projektów 
wytwarzania oprogramowania 
 

 mgr Anna Zienkiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
Współpraca przedsiębiorstw z fundacjami w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu 
– studium przypadku 
 

13.00 Podsumowanie konferencji 
 

13.00-13.30 Obiad 
 

13.30-14-30 Warsztaty naukowe Internet w badaniach. Badania w Internecie 
Prowadzący: dr Magdalena Szpunar – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

 


