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Zarządzanie – Rachunkowość – 
Nowe Technologie

W dniach 1 oraz 2 czerwca br. 
w Szczyrku odbyła się druga ogól-
nopolska konferencja naukowa 
współorganizowana przez Katedrę 
Rachunkowości Międzynarodowej 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach oraz Wydział Zarzą-
dzania Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie. Honorowym 
patronatem konferencję objął mar-
szałek województwa 
śląskiego.

Tegoroczna edycja konferencji odbyła 
się pod tytułem „Zasoby i osiągnięcia 
organizacji”. Celem spotkań konferencyj-
nych jest integracja środowiska rachun-
kowości oraz ekonomistów zajmujących 
się obszarem nauk o zarządzaniu. Ce-
lami konferencji są ponadto: wymiana 
poglądów praktyków gospodarczych 
i teoretyków na temat współczesnych 
nurtów i kierunków badawczych, w tym 
interdyscyplinarnych, oraz stworzenie 
platformy do prezentacji dociekań na-
ukowych doktorantów.

Ofi cjalnego otwarcia konferencji doko-
nała kierownik Katedry Rachunkowości 
Międzynarodowej prof. Halina Buk 
w asyście dr hab. Moniki Łady z Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
W imieniu tegorocznych organizatorów 
konferencji zgromadzonych gości powi-
tał również dziekan Wydziału Finansów 
i Ubezpieczeń prof. Andrzej Piosik, 
podkreślając rolę, jaką odgrywają tego 
rodzaju interdyscyplinarne spotkania dla 
rozwoju nauki. 

Pierwsza sesja konferencji prowadzona 
przez prof. Edwarda Nowaka z Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
poświęcona była koncepcjom i modelom 
zarządzania zasobami. Prelegenci sesji 
reprezentowali współorganizatorów 
konferencji, ale również Politechnikę 
Częstochowską, Uniwersytet Szczeciński 
czy Uniwersytet Ekonomiczny we Wro-
cławiu. 

Profesor Jolanta Chluska, prowadząca 
drugą sesję poświęconą pomiarowi 
zasobów i osiągnięć, stanęła przed 
trudnym zadaniem utrzymania dyskusji 
w przyjętych ramach czasowych, ponie-
waż tematyka sesji wzbudziła ogromne 
zainteresowanie.

 The second Polish 
scientifi c conference, organised 
jointly by the Department of Inter-
national Accounting, the University 
of Economics in Katowice and the 
Faculty of Management, University 
of Science and Technology (AGH) 
in Cracow, was held in Szczyrk on 
June 1-2, under the honorary 
patronage of the Marshal of the 
Silesian Voivodeship.

This year’s edition of the conference 
was entitled “Organisational resources 
and achievements”. The objective of 
the conference meetings was to further 
integrate the accounting community and 
the economists who deal with mana-
gement sciences. The conference also 
provided an opportunity for business 
practitioners and theorists to exchange 
views on modern trends in and direc-
tions for scientifi c studies, including 
interdisciplinary research, as well as cre-
ating a platform for doctoral students to 
present their scholarly pursuits.

The offi  cial opening of the conference 
was conducted by Prof. Halina Buk, 
Head of the Department of International 
Accounting, assisted by Dr hab. Monika 
Łada from the University of Science 
and Technology in Cracow. On behalf of 
this year’s organisers, the guests were 
welcomed by Prof. Andrzej Piosik, Dean 
of the Faculty of Finance and Insurance, 
who emphasised the importance of such 
cross-disciplinary meetings for the de-
velopment of science. 

The fi rst conference session, moderated 
by Prof. Edward Nowak, University of 
Economics in Wrocław, was devoted to 
the concepts and models of resource 
management. The speakers included the 
conference organisers, but also the scho-
lars from the Częstochowa University of 
Technology, the Szczecin University and 
the University of Economics in Wrocław. 

Prof. Jolanta Chluska, who conducted 
the second session on the measurement 
of resources and achievements, had 
a diffi  cult task of making sure that the 
session would not overrun the assigned 
time limit, as it enjoyed a lot of interest 
from the audience. 

Ewa Wanda Maruszewska



Więcej informacji o konferencji oraz zapowiedź trzeciej edycji planowanej 
na 23 i 24 maja 2016 roku można znaleźć na stronie internetowej Katedry 
Rachunkowości Międzynarodowej.
To fi nd out more about this conference and the third edition planned 
for May 23-24, 2016, visit the website of the Department of International 
Accounting.
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W drugim dniu konferencji obrady doty-
czyły problematyki zasobów i osiągnięć 
w perspektywie interesariuszy. W tej 
części przedpołudniowych obrad, pro-
wadzonych przez prof. Wojciecha Flie-
gnera z Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, wygłoszono cztery inte-
resujące referaty. Zagadnienia prezento-
wane w wystąpieniach korespondowały 
z wątkami poruszanymi we wcześniej-
szych referatach, podkreślając pierwszo-
planową rolę interesariuszy jednostki 
gospodarującej. 

W programie konferencji ważne miejsce 
zajmowały warsztaty doktoranckie, 
w których wzięło udział 12 doktorantów 
z wiodących ośrodków akademickich 
w kraju. Zaprezentowali oni wyniki pro-
wadzonych badań i kierunki podejmo-
wanych rozważań naukowych. Warszta-
ty doktoranckie stanowią stały element 
corocznej konferencji, który umożliwia 
nawiązanie kontaktu młodych adeptów 
nauki z autorytetami naukowymi oraz 
wymianę doświadczeń pomiędzy dok-
torantami w zakresie prowadzenia prac 
badawczych.

Licznie zgromadzeni na każdej z pięciu 
sesji konferencji goście oraz ożywiona 
dyskusja prowadzona w trakcie obrad 
i w kuluarach uprawniają do stwier-
dzenia, że konferencja służyła nie tylko 
prezentacji rozważań teoretycznych, ale 
stanowiła również inspirację do dalszych 
przemyśleń i zgłębiania nowych zagad-
nień badawczych w naukach o zarządza-
niu, w rachunkowości, a także w zakre-
sie wprowadzania nowych technologii 
do praktyki gospodarczej.

The second conference day focused on 
resources and achievements as per-
ceived by stakeholders. The morning 
part of the meeting, headed by Prof. 
Wojciech Fliegner from the University of 
Economics in Wrocław, contained four 
interesting presentations. Their topics 
corresponded with the issues discussed 
in the previous papers, emphasising the 
leading role of stakeholders in a busi-
ness entity. 

Twelve doctoral students from the 
major academic centres in Poland at-
tended the PhD workshops, which were 
an important part of the conference 

programme. They presented the results 
of their studies and the scientifi c areas 
they were involved in. Such workshops 
are a regular component of the annual 
conference and enable young scholars 
to establish contacts with experts in 
their fi elds, as well as share the expe-
rience gained when conducting research 
with their peers.

When looking at the number of attend-
ees in all the fi ve conference sessions 
and the heated debates at the meetings 
and during the breaks, a conclusion 
may be drawn that the conference was 
not only a chance to present the partici-
pants’ theoretical deliberations but also 
an inspiration for them to continue their 
studies and explore some new areas 
within management sciences, account-
ing, as well as the implementation of 
new technologies in business.
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