
 

DATA I MIEJSCE KONFERENCJI  
5-6 czerwca 2017  
Hotel Elbrus  
Szczyrk, ul. Słoneczna 8 
http://hotel-elbrus.pl/ 
 
OPŁATY 

Pełny koszt uczestnictwa wynosi: 1200 zł  
Dopłata do pok. 1 osobowego: 100 zł 
Opłata obejmuje udział w obradach, opublikowanie referatu, 
materiały konferencyjne, jeden nocleg ze śniadaniem, obiady, 
uroczystą kolację. 

Opłata dla doktorantów: 700 zł 
Opłata nie obejmuje noclegu i uroczystej kolacji 

Opłata wyłącznie za publikację referatu: 700 zł 
 
Opłaty prosimy wnosid na konto: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

ING Bank śląski S.A. O/Katowice 

Nr: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974 

z dopiskiem: konferencja_ZRNT_imię i nazwisko uczestnika 

 
WAŻNE TERMINY 
19 marca 2017 - zgłoszenie udziału w konferencji poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na 

stronie: www.ue.katowice.pl/konferencja-zrnt 

31 marca 2017 - przesłanie artykułu na adres mailowy:  

katedra.iirm@ue.katowice.pl 

31 marca 2017 – ostateczny termin dokonania opłaty 

konferencyjnej 

 

 

 
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 
 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH 
WYDZIAŁ FINANSÓW I UBEZPIECZEO 

KATEDRA INFORMATYKI  
I RACHUNKOWOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 

 
 

 
 

 
IV OGÓLNOPOLSKA 

KONFERENCJA NAUKOWA 
z cyklu 

ZARZĄDZANIE - RACHUNKOWOŚĆ - NOWE 
TECHNOLOGIE 

 

pt. Globalizacja i czynniki 
rozwoju 

 
Szczyrk 
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http://www.zrnt.zarz.agh.edu.pl/index.php/konferencja


 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI 

prof. zw. dr hab. Halina Buk – przewodnicząca 

prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk 

prof. PCZ dr hab. Jolanta Chluska  

prof. zw. dr hab. Jerzy Gierusz 

prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska 

prof. zw. dr hab. Aldona Kamela-Sowioska 

prof. AGH dr hab. Alina Kozarkiewicz 

prof. AGH dr hab. Monika Łada – sekretarz naukowy 

prof. zw. dr hab. Edward Nowak 

prof. SGH dr hab. Krystyna Poznaoska 

prof. zw. dr hab. Ewa Walioska 

prof. UE dr hab. Ewa Ziemba 

 
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI 

dr Jolanta Wartini-Twardowska – przewodnicząca 

dr Izabela Emerling 

dr Tomasz Lis 

dr Małgorzata Białas 

dr inż. Anna Surowiec 

mgr Barbara Bryl 

ADMINISTRACJA KONFERENCJI 

Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

ul. 1 maja 50, 40-287 Katowice 

tel.: 32/257 7083 

e-mail: barbara.bryl@ue.katowice.pl  

www.ue.katowice.pl/konferencja-zrnt 

www.zrnt.zarz.agh.edu.pl/index.php/konferencja 

CEL KONFERENCJI 

Celem konferencji jest stworzenie platformy do szerokiej 
dyskusji i wymiany poglądów na temat badao naukowych 
dotyczących problematyki globalizacji i czynników rozwoju 
współczesnych organizacji. Dynamiczne zmiany obserwowane w 
praktyce gospodarczej sprawiają, że niezbędnym staje się 
poszerzanie obszaru badawczego o wymiar międzynarodowy 
oraz interdyscyplinarny. W programie konferencji przewidziane 
jest specjalne forum badawcze dla doktorantów. 
 
TEMATYKA KONFERENCJI 

Zarządzanie: 

 Strategiczne i operacyjne zarządzanie czynnikami 
rozwoju organizacji gospodarczych 

 Wpływ otoczenia krajowego i międzynarodowego na 
wdrażanie nowych koncepcji zarządzania 

 Determinanty rozwoju jednostek sektora finansów 
publicznych i jednostek non-profit 

Rachunkowośd: 

 Nowe trendy w standaryzacji i harmonizacji 
rachunkowości w wymiarze globalnym 

 Wpływ rachunkowości zarządczej na rozwój organizacji 
gospodarczych i jednostek non-profit 

Nowe technologie: 

 Nowe technologie jako kluczowy czynnik rozwoju 
współczesnych organizacji 

 Wsparcie procesów zarządczych przez nowe techniki i 
technologie 

 
PUBLIKACJE 
Zgłoszone referaty po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną 
opublikowane w czasopiśmie „Studia Ekonomiczne. Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” lub w 
monografii naukowej. 


