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Rejestracja uczestników Otwarcie konferencji (Aula 0.3)Sesja I - Zmiany w teorii i praktyce rachunkowości i zarządzaniaProwadzący: prof. dr hab. 1. prof. UE dr hab. Bartłomiej NitaPraktyka pomiaru dokonań w zakresie obsługi klienta w sektorze BPO/SSC2. prof. AGH dr hab. Monika Łada Big data wyzwaniem dla zarządzania i rachunkowości 3. prof. UE dr hab. Marta NowakSemantyka terminu rachunkowość behaw4. prof. UEP dr hab. Wojciech FliegnerUsprawnienia procesów rachunkowości jako składowa dojrzałości procesowej organizacji   Przerwa kawowa i  Sesja II - Nowości w Prowadzący: prof. dr hab. 1. prof. PCz dr hab. Jolanta Chluska, mgr Waldemar Szczepaniak CzęstochowskaNowe wyzwania zarządzania strategicznego w publicznych uczelniach ekonomicznych2. dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz Koncepcja zdolności absorpcyjnej we współczesnych badaniach nad zarządzaniem projektami3. prof. USz dr hab. Piotr SzczypaIstota i rodzaje pożądanych zmian w rachunkowości lasów państ4. dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, mgr Olga GrzybekEkonomiczny w KatowicachTreść ekonomiczna wartości firmy i ujawnienia w tym zakresie sprawozdań finansowych polskich spółek 5. prof. UŁ dr hab. Radosław IgnatowskiStandaryzacja sprawozdawczości finansowej w Unii Europejskiej i w Polsce na tle tendencji ogólnoświatowej  Obiad 
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II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 
INNOWACJE – KREATYWNOŚĆ

Miejsce konferencji: Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczejw Krakowie, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków  
Program konferencji 

Dzień 1, poniedziałek 23.05.2016 
Rejestracja uczestników 
Otwarcie konferencji (Aula 0.3) Zmiany w teorii i praktyce rachunkowości i zarządzania Prowadzący: prof. dr hab. Halina Buk dr hab. Bartłomiej Nita – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiupomiaru dokonań w zakresie obsługi klienta w sektorze BPO/SSCprof. AGH dr hab. Monika Łada – AGH w Krakowie Big data wyzwaniem dla zarządzania i rachunkowości  dr hab. Marta Nowak – Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuSemantyka terminu rachunkowość behawioralna. Problemy znaczenioweprof. UEP dr hab. Wojciech Fliegner – Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUsprawnienia procesów rachunkowości jako składowa dojrzałości procesowej 

Przerwa kawowa i Sesja plakatowa (hol) 
Nowości w raportowaniu finansowym i zarządczym (Aula 0.3)Prowadzący: prof. dr hab. Edward Nowak prof. PCz dr hab. Jolanta Chluska, mgr Waldemar Szczepaniak Częstochowska Nowe wyzwania zarządzania strategicznego w publicznych uczelniach ekonomicznych dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz – AGH w Krakowie Koncepcja zdolności absorpcyjnej we współczesnych badaniach nad zarządzaniem projektami prof. USz dr hab. Piotr Szczypa – Uniwersytet Szczeciński Istota i rodzaje pożądanych zmian w rachunkowości lasów państdr hab. Ewa Wanda Maruszewska, mgr Olga Grzybek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Treść ekonomiczna wartości firmy i ujawnienia w tym zakresie sprawozdań finansowych polskich spółek  prof. UŁ dr hab. Radosław Ignatowski – Uniwersytet Łódzki Standaryzacja sprawozdawczości finansowej w Unii Europejskiej i w Polsce na tle tendencji ogólnoświatowej - krytyczna ocena 

w Krakowie 
zrntkonf@zarz.agh.edu.pl 

pt.  
KREATYWNOŚĆ 

Hutniczej 

 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pomiaru dokonań w zakresie obsługi klienta w sektorze BPO/SSC 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ioralna. Problemy znaczeniowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Usprawnienia procesów rachunkowości jako składowa dojrzałości procesowej 

(Aula 0.3) 
prof. PCz dr hab. Jolanta Chluska, mgr Waldemar Szczepaniak – Politechnika 
Nowe wyzwania zarządzania strategicznego w publicznych uczelniach 

Koncepcja zdolności absorpcyjnej we współczesnych badaniach nad 

Istota i rodzaje pożądanych zmian w rachunkowości lasów państwowych Uniwersytet 
Treść ekonomiczna wartości firmy i ujawnienia w tym zakresie - analiza 

 Standaryzacja sprawozdawczości finansowej w Unii Europejskiej i w Polsce na 
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 14.30-16.00                 
 10.00-11.30                 10.00-11.30               

 Sesja III - Innowacyjność w kreowaniu wartości przedsiębiorstw Prowadzący: prof. SGH dr hab1. dr Liliana Mierzwińska Innowacyjność małego przedsiębiorstwa informatycznego 2. dr Agnieszka Nóżka Raport roczny jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstw (na przykładzie spółek branży chemicznej3. dr Jolanta WartiniEfekty synergiczne innowacji modeli biznesu w zrównoważonym rozwoju grup kapitałowych4. mgr Agnieszka Kabalska, dr habKonfiguracja wartości dla klienta w sektorze uzdrowiskowym w Polsce5. mgr Mariola Kotłowska Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe  jako czynnik kreowania wartości przedsiębiorstw 

Sesja IV (równoległa) Prowadzący: prof. UEP dr hab. Wojciech Fliegner1. dr inż. Małgorzata Cieciura Rachunkowość jako generator użytecznej informacji ekonomicznej w obliczu dylematu "człowiek racjonalny versus człowiek emocjonalny" 2. dr Edyta Piątek,Kielcach Niewypłacalność a płynność finansowa w restrukturyzacyjnego 3. dr Stanisław Urbański Ocena zarządzania funduszami inwestycyjnymi portfeli polskiego towarzystwa ubezpieczeń na życie 4. mgr Sylwia Bąk Metodyka zarządzania 5. dr Dorota Tokarska Narzędzia rachunkowości zarządczej jako wsparcie systemów motywacyjnych  Sesja V (równoległa) (s. 02)  Prowadzący: dr hab. Ewa Wanda Maruszewska1. dr Krystyna Barczyk w KatowicachZasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych po o rachunkowości2. dr Ewa ChorowskaSprawozdawczość finansowa spółki akcyjnej "mikro" i jej badanie3. dr Hanna CzajaZmiany w Ustawie o rachunkowości funkcjonowania NGOs w Polsce?4. dr Małgorzata Garstka Wpływ zmian zasad ujęcia przychodów na jakość sprawozdania finansowego 
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Innowacyjność w kreowaniu wartości przedsiębiorstw Prowadzący: prof. SGH dr hab. Krystyna Poznańska dr Liliana Mierzwińska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w KrośnieInnowacyjność małego przedsiębiorstwa informatycznego - studium przypadkudr Agnieszka Nóżka – UMCS w Lublinie Raport roczny jako źródło informacji o działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (na przykładzie spółek branży chemicznej) dr Jolanta Wartini-Twardowska – Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachEfekty synergiczne innowacji modeli biznesu w zrównoważonym rozwoju grup kapitałowych mgr Agnieszka Kabalska, dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz – AGH w KrakowieKonfiguracja wartości dla klienta w sektorze uzdrowiskowym w Polscemgr Mariola Kotłowska – Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuInwestycje w rzeczowe aktywa trwałe  jako czynnik kreowania wartości przedsiębiorstwa ciepłowniczego 
Dzień 2, wtorek  24.05.2016 

 Sesja IV (równoległa) - Kreowanie informacji a zarządzanie organizacjamiProwadzący: prof. UEP dr hab. Wojciech Fliegner dr inż. Małgorzata Cieciura – Uniwersytet Szczeciński Rachunkowość jako generator użytecznej informacji ekonomicznej w obliczu dylematu "człowiek racjonalny versus człowiek emocjonalny" dr Edyta Piątek, dr Magdalena Konat-Staniek – Politechnika Świętokrzyska w 
Niewypłacalność a płynność finansowa w kontekście nowego prawa restrukturyzacyjnego  dr Stanisław Urbański – AGH w Krakowie Ocena zarządzania funduszami inwestycyjnymi portfeli polskiego towarzystwa ubezpieczeń na życie  mgr Sylwia Bąk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Metodyka zarządzania ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach energetycznychdr Dorota Tokarska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IINarzędzia rachunkowości zarządczej jako wsparcie systemów motywacyjnych 

Sesja V (równoległa) - Kreowanie informacji a potrzeby otoczenia gospodarczego 
Prowadzący: dr hab. Ewa Wanda Maruszewska dr Krystyna Barczyk – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości dr Ewa Chorowska-Kasperlik – Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachSprawozdawczość finansowa spółki akcyjnej "mikro" i jej badaniedr Hanna Czaja-Cieszyńska – Uniwersytet Szczeciński Zmiany w Ustawie o rachunkowości - szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania NGOs w Polsce? dr Małgorzata Garstka – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachWpływ zmian zasad ujęcia przychodów na jakość sprawozdania finansowego

w Krakowie 
zrntkonf@zarz.agh.edu.pl 

Innowacyjność w kreowaniu wartości przedsiębiorstw (Aula 0.3) 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie studium przypadku 

innowacyjnej 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Efekty synergiczne innowacji modeli biznesu w zrównoważonym rozwoju grup 

AGH w Krakowie Konfiguracja wartości dla klienta w sektorze uzdrowiskowym w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe  jako czynnik kreowania wartości 

Kreowanie informacji a zarządzanie organizacjami (s. 01) 

Rachunkowość jako generator użytecznej informacji ekonomicznej w obliczu dylematu "człowiek racjonalny versus człowiek emocjonalny"  Politechnika Świętokrzyska w 
kontekście nowego prawa 

Ocena zarządzania funduszami inwestycyjnymi portfeli polskiego towarzystwa 

ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach energetycznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Narzędzia rachunkowości zarządczej jako wsparcie systemów motywacyjnych  
Kreowanie informacji a potrzeby otoczenia gospodarczego  

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego 
nowelizacji ustawy 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Sprawozdawczość finansowa spółki akcyjnej "mikro" i jej badanie 
sa czy zagrożenie dla 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wpływ zmian zasad ujęcia przychodów na jakość sprawozdania finansowego 
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     11.30-12.00  12.00-13.30  

5. mgr Karolina Pasula Uproszczone formy opodatkowania dochodów rolników rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą w świetle zmian regulacji podatkowych od 2016 roku  Przerwa kawowa Fora badawcze doktorantówForum A  (s. 01) Prowadzący: prof. US dr hab. Piotr Szczypa, 1. mgr inż. Wioletta BurnetEtnografia jako metoda badawcza w rachunkowości zarządczej2. mgr Sonia KozubGoodwill - różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości, a międzynarodstandardami sprawozdawczości finansowej 3. mgr Arkadiusz Kurasz Wpływ ewidencji pozabilansowej na wybrane wskaźniki oceny sytuacji finansowej banku spółdzielczego 4. mgr inż. Paweł Paterek Zmiana metodyki zarządzania projektami a transformacja przedsiębiorstwa uwarunkowania, proces i efekty 5. mgr Monika Pec, mgr Wiesław Tereszko Jeden zespół, a w nim: sprzedawca i nie (sprzedawca) uwikłani w tę samą misję, czyli  niespójność w motywowaniu finansowym zespołu sprzedażowego6. mgr inż. Jarosław Polak Współpraca i współdziałanie międzyorganizacyjne w telekomunikacji mobilnej7. mgr Magdalena Węgrzynek Informatyczne wspomaganie controllingu Forum B (s. 02) Prowadzący: prof. UE1. mgr Monika Bochenek Projekty międzyorganizacyjne jednostek samorządu terytorialnego badań pilotażowych2. mgr inż. Halina Burkat Szczupła rachunkowość w praktyce 3. mgr Magdalena Kozień Strategie relacyjne amatorskich klubów sportowych w Małopolsce 4. mgr inż. Monika Pabisek Alianse jako odpolotniskami  5. mgr Wojciech Miejsce kosztów jakości w ocenie efektywności systemów zarządzania przedsiębiorstw 6. mgr Jarosław Bogusław Wedler Przesłanki i założenia funkcjonowania konta wielostronnego 7. mgr Monika Zając Zarządzanie kosztami w sytuacji zatrudniania osób niepełnosprawnych w sektorze prywatnym 8. mgr Ewa Waliczek Zarządzanie własnym wizerunkiem
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mgr Karolina Pasula – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zczone formy opodatkowania dochodów rolników rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą w świetle zmian regulacji podatkowych od 2016 roku  
Przerwa kawowa 
Fora badawcze doktorantów  prof. US dr hab. Piotr Szczypa, dr hab. Marta Nowakmgr inż. Wioletta Burnet-Wyrwa – AGH w Krakowie Etnografia jako metoda badawcza w rachunkowości zarządczejmgr Sonia Kozub-Skalska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości, a międzynarodstandardami sprawozdawczości finansowej  mgr Arkadiusz Kurasz – Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachWpływ ewidencji pozabilansowej na wybrane wskaźniki oceny sytuacji finansowej banku spółdzielczego  mgr inż. Paweł Paterek – AGH w Krakowie  Zmiana metodyki zarządzania projektami a transformacja przedsiębiorstwa uwarunkowania, proces i efekty  Monika Pec, mgr Wiesław Tereszko – AGH w Krakowie  Jeden zespół, a w nim: sprzedawca i nie (sprzedawca) uwikłani w tę samą niespójność w motywowaniu finansowym zespołu sprzedażowegomgr inż. Jarosław Polak – AGH w Krakowie  Współpraca i współdziałanie międzyorganizacyjne w telekomunikacji mobilnejmgr Magdalena Węgrzynek – AGH w Krakowie  Informatyczne wspomaganie controllingu projektów w działalności budowlanej

 prof. UE dr hab. Bartłomiej Nita, dr hab. Ewa Maruszewskamgr Monika Bochenek – AGH w Krakowie Projekty międzyorganizacyjne jednostek samorządu terytorialnego badań pilotażowych mgr inż. Halina Burkat – AGH w Krakowie  Szczupła rachunkowość w praktyce - badania empiryczne mgr Magdalena Kozień – AGH w Krakowie Strategie relacyjne amatorskich klubów sportowych w Małopolsce mgr inż. Monika Pabisek – AGH w Krakowie  Alianse jako odpowiedź na zmianę uwarunkowań zarządzania współczesnymi 
mgr Wojciech Sadkowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Miejsce kosztów jakości w ocenie efektywności systemów zarządzania przedsiębiorstw  mgr Jarosław Bogusław Wedler – Uniwersytet Szczeciński  Przesłanki i założenia funkcjonowania konta wielostronnego  mgr Monika Zając – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Zarządzanie kosztami w sytuacji zatrudniania osób niepełnosprawnych w sektorze prywatnym  mgr Ewa Waliczek – AGH w Krakowie  rządzanie własnym wizerunkiem 

w Krakowie 
zrntkonf@zarz.agh.edu.pl 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  zczone formy opodatkowania dochodów rolników rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą w świetle zmian regulacji podatkowych 

dr hab. Marta Nowak 
Etnografia jako metoda badawcza w rachunkowości zarządczej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości, a międzynarodowymi 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wpływ ewidencji pozabilansowej na wybrane wskaźniki oceny sytuacji 

Zmiana metodyki zarządzania projektami a transformacja przedsiębiorstwa - 
 Jeden zespół, a w nim: sprzedawca i nie (sprzedawca) uwikłani w tę samą niespójność w motywowaniu finansowym zespołu sprzedażowego 

Współpraca i współdziałanie międzyorganizacyjne w telekomunikacji mobilnej 
projektów w działalności budowlanej 

dr hab. Bartłomiej Nita, dr hab. Ewa Maruszewska 
Projekty międzyorganizacyjne jednostek samorządu terytorialnego - wyniki 

Strategie relacyjne amatorskich klubów sportowych w Małopolsce  
wiedź na zmianę uwarunkowań zarządzania współczesnymi 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  Miejsce kosztów jakości w ocenie efektywności systemów zarządzania 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  Zarządzanie kosztami w sytuacji zatrudniania osób niepełnosprawnych w 
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  Sesja plakatowa
 mgr Bartłomiej Bartnik Wpływ liberalizacji rynku na ewolucję systemu rachunkowości zarządczej 
 Maciej ChorowskiZmiany w sprawozdawczości finansowej w świetle  nowelizacji ustawy o rachunkowości  z lipca 2015 oraz ich wpływ na analizę wskaźnikową na przykładzie bilansu 
 mgr Ewelina GrandysWpływ wdrożenia szczupłego zarządzania w obszarzena wykorzystanie informacji z systemu rachunkowości zarządczej 
 mgr inż. Anna Konieczny Zmiana postrzegania kariery zawodowej w centrach usług księgowych
 mgr inż. Bartosz Lebida Luka w przemyśl
 dr Wojciech Leoński Wykorzystanie mediów społecznościowych w CSR
 mgr inż. Anna OrchelSpołecznie odpowiedzialna rachunkowość zarządcza w systemach zarządzania 
 dr inż. Jerzy Wąchol Wybrane elementy współczesnej organizacji, a procesy globalizacji i informatyzacji 
 mgr Małgorzata WejerZarządzanie procesem B2B 
 dr inż. Dariusz Wielogórka Zarządzanie finansowaniem ekoinnowacji w zakładach pracy chronionej
 mgr Anna Zienkiewicz Priorytetyzacja oczekiwań interesariusz 
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Sesja plakatowa (poniedziałek 11.30-12.00 hol) mgr Bartłomiej Bartnik – AGH w Krakowie Wpływ liberalizacji rynku na ewolucję systemu rachunkowości zarządczej Maciej Chorowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Zmiany w sprawozdawczości finansowej w świetle  nowelizacji ustawy o rachunkowości  z lipca 2015 oraz ich wpływ na analizę wskaźnikową na przykładzie bilansu  mgr Ewelina Grandys-Więckowska – AGH w Krakowie Wpływ wdrożenia szczupłego zarządzania w obszarze działalności logistycznej na wykorzystanie informacji z systemu rachunkowości zarządczej mgr inż. Anna Konieczny – AGH w Krakowie  Zmiana postrzegania kariery zawodowej w centrach usług księgowychmgr inż. Bartosz Lebida – AGH w Krakowie  Luka w przemyśle spirytusowym dr Wojciech Leoński – Uniwersytet Szczeciński  Wykorzystanie mediów społecznościowych w CSR mgr inż. Anna Orchel-Szeląg – AGH w Krakowie  Społecznie odpowiedzialna rachunkowość zarządcza - odpowiedź na zmiany w systemach zarządzania  . Jerzy Wąchol – AGH w Krakowie Wybrane elementy współczesnej organizacji, a procesy globalizacji i informatyzacji  mgr Małgorzata Wejer-Kudełko – AGH w Krakowie  Zarządzanie procesem windykacji należności w przedsiębiorstwie w relacjach 
dr inż. Dariusz Wielogórka – Politechnika Czestochowska  Zarządzanie finansowaniem ekoinnowacji w zakładach pracy chronionejmgr Anna Zienkiewicz – AGH w Krakowie  Priorytetyzacja oczekiwań interesariuszy w systemach pomiaru osiągnięć

 

w Krakowie 
zrntkonf@zarz.agh.edu.pl 

Wpływ liberalizacji rynku na ewolucję systemu rachunkowości zarządczej   Zmiany w sprawozdawczości finansowej w świetle  nowelizacji ustawy o rachunkowości  z lipca 2015 oraz ich wpływ na analizę wskaźnikową na 

działalności logistycznej na wykorzystanie informacji z systemu rachunkowości zarządczej  
Zmiana postrzegania kariery zawodowej w centrach usług księgowych 

odpowiedź na zmiany  

Wybrane elementy współczesnej organizacji, a procesy globalizacji i 

biorstwie w relacjach 

Zarządzanie finansowaniem ekoinnowacji w zakładach pracy chronionej 
y w systemach pomiaru osiągnięć 


