PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU KATEDR RACHUNKOWOŚCI 2018
„Zintegrowany system informacyjny rachunkowości – teoria i praktyka”
19-21 WRZEŚNIA 2018 R
I dzień (środa) – 19.09.2018 r.
Miejsce: Wydział Zarządzania UŁ
14:00 – 14:30
14:30 – 15:15
15:15 – 15:20

Rejestracja uczestników Zjazdu
Lunch (sala 106)
Otwarcie Zjazdu i powitanie gości: prof. dr hab. Ewa Walińska (aula A – poziom 0)

15:20 – 15:40

“The Boundaries of Accounting” (aula A – poziom 0)
Keynote Speaker addresses: prof. David Alexander

15:40 – 17:00

SESJA PLENARNA „Zintegrowany system rachunkowości” (aula A – poziom 0)
Moderator: prof. dr hab. Ewa Walińska

Patronat:

Uczestnicy panelu:
Kierownicy Katedr Rachunkowości Polskich Uczelni Wyższych
Wprowadzenie do dyskusji:
„Rachunkowość a zmiana modelu gospodarczego (GOZ)”
prof. dr hab. Irena Sobańska, Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ
Kluczowe problemy do dyskusji:
 Istota systemu rachunkowości
 Zakres i struktura systemu rachunkowości jako źródła informacji finansowych i niefinansowych
dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych
 Zasady i metody rachunkowości (w tym zakres i metody ustalania kosztu wytworzenia
produktu)
 Regulacje prawne warunkujące wdrażanie GOZ i ich odzwierciedlenie w systemie
rachunkowości
 Programy kształcenia akademickiego i zawodowego – potrzeba modyfikacji
17:00
19:30

Przejazd do Hotelu Holiday Inn
Kolacja w Hotelu Holiday Inn
II dzień (czwartek) – 20.09.2018
Miejsce: Hotel Holiday Inn

9.00 - 10.30
Patronat:

SESJE RÓWNOLEGŁE 1
SESJA 1.1. „Global financial reporting ” (sala Pałacowa)
Moderator: prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska
Uczestnicy panelu:
prof. David Alexander (University of Birmingham, UK)
prof. Stephen A. Zeff (Rice University Houston, Texas, USA)
prof. dr hab. Jerzy Gierusz (Uniwersytet Gdański)
Anna Sirocka (Partner at EY, Financial Assurance Services Leader)
Agnieszka Stachniak (Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Ministerstwo Finansów)
dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ, (Uniwersytet Łódzki)

Wprowadzenie do dyskusji:
„Zharmonizowane raportowanie finansowe w perspektywie globalnej, europejskiej i lokalnej”
prof. David Alexander, prof. Stephen A. Zeff, dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ
Kluczowe problemy do dyskusji:
 Raportowanie finansowe w perspektywie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
 Raportowanie finansowe w perspektywie teoretycznej, regulacyjnej i praktycznej
 Nowe założenia Koncepcyjne IASB i ich potencjalny wpływ na reorientację sprawozdawczości
finansowej
 Zakres implementacji globalnych standardów raportowania finansowego

Patronat:

SESJA 1.2. „Współczesne wyzwania dla auditingu ” (sala Piotrkowska)
Moderator: dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Prof. SGH
Uczestnicy panelu:
Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos (Prezes Łódzkiego Oddziału PIBR)
dr Paweł Zieniuk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Witold Furman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Joanna Kogut (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr Anna Białek-Jaworska (Uniwersytet Warszawski)
mgr Monika Turek-Radwan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Mikołaj Turzyński (Uniwersytet Łódzki), prof. UŁ
dr Michał Wiatr (Uniwersytet Łódzki)
Kluczowe problemy do dyskusji:
 Wpływ zmian w Ustawie o Biegłych Rewidentach na zawód biegłego rewidenta (szanse
i zagrożenia)
 Oczekiwania wobec audytora– weryfikator czy doradca (doświadczenia krajowe i zagraniczne)
 Obszary doskonalenia zawodowego biegłego rewidenta (doświadczenia krajowe i zagraniczne)
 Czynniki determinujące wykonywanie czynności rewizji finansowej (zmiany regulacyjne, ryzyko
działalności, rozwój nowych technologii)

Patronat:

SESJA 1.3. „Współpraca z recenzentem w doskonaleniu tekstów naukowych - sesja dla
doktorantów” (sala Bankowa)
Moderator: prof. dr hab. Dorota Dobija
Uczestnicy panelu:
dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa WZ UŁ
prof. dr hab. Jan Jeżak, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa WZ UŁ
prof. dr hab. Czesław Sikorski, Katedra Zarządzania WZ UŁ
prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk, Katedra Marketingu WZ UŁ
prof. dr hab. Maciej Urbaniak, Katedra Logistyki WZ UŁ
dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ, Katedra Zarządzania WZ UŁ
dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof. UŁ, Katedra Rachunkowości WZ UŁ

Kluczowe problemy do dyskusji:
 Proces składania artykułu do wybranego czasopisma
 Poprawianie artykułu i odpowiedzi na recenzje
 List przewodni do redaktora czasopisma
 Pytania i wątpliwości doktorantów i młodych pracowników naukowych oraz odpowiedzi
i porady doświadczonych pracowników naukowych
 Indywidualne dyskusje z doktorantami i młodymi pracownikami naukowymi – pytania, porady,
sugestie

10:30 – 11:00

Przerwa kawowa

11.00 - 12.30

SESJE RÓWNOLEGŁE 2

Patronat:

SESJA 2.1. „Rachunkowość zarządcza/controlling” (sala Piotrkowska)
Moderator: prof. dr hab. Wanda Skoczylas
Uczestnicy panelu:
dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr inż. Biadacz Renata, Politechnika Częstochowska
dr Małgorzata Macuda, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Michał Biernacki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Marek Mastalerz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Justyna Dobroszek, Uniwersytet Łódzki
Kluczowe problemy do dyskusji:
 Rachunkowość zarządcza/controlling pożądany czy zbędny element rachunkowości? Jakie
czynniki determinują rozwój rachunkowości zarządczej/controllingu?
 Koncepcje rachunkowości zarządczej/controllingu – ewolucja i stan obecny?
 Zakres wdrażania rachunkowości zarządczej/controllingu: czy tylko produkcja, czy także usługi,
budownictwo, administracja? A może projekty i procesy?
 Jaka rachunkowość zarządcza /controlling na obecnym etapie rozwoju: strategiczna,
operacyjna, zintegrowana?
 Instrumenty rachunkowości zarządczej/controllingu: planowanie i budżetowanie, rachunek
kosztów, wskaźniki i systemy wskaźników, benchmarking
 Kierunki rozwoju rachunkowości zarządczej/controllingu?

Patronat:

SESJA 2.2. „Sprawozdawczość niefinansowa” (sala Pałacowa)
Moderator: dr hab. Monika Raulinajtys – Grzybek
Uczestnicy panelu:
dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG, Uniwersytet Gdański
dr Katarzyna Kobiela-Pionnier, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Beata Sadowska, Uniwersytet Szczeciński
dr Mariusz Karwowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

Kluczowe problemy do dyskusji:
 Miejsce sprawozdawczości niefinansowej w raporcie biznesowym (zdefiniowanie pojęć: raport
biznesowy, sprawozdawczość biznesowa, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość
niefinansowa, raport zintegrowany)
 Czy można postawić znak równości między sprawozdawczością biznesową i sprawozdawczością
finansową oraz raportem biznesowym i sprawozdawczością biznesową?
 Czy informacje niefinansowe należy postrzegać głównie w aspekcie społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa, czy szerzej także jako informacje niefinansowe o
charakterze ściśle „biznesowym”?
 Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji dla sprawozdawczości niefinansowej: rola
rachunkowości zarządczej w dostarczaniu informacji niefinansowych
 Raport zintegrowany jako narzędzie do komunikowania podejścia raportującej spółki do
zarządzania ryzykiem
 Czy koncepcja raportu zintegrowanego może być inspiracją zmiany pragmatyzmu
rachunkowości?
Patronat:

SESJA 2.3. „System rachunkowości w uczelniach publicznych” (sala Bankowa)
Moderator: prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Uczestnicy panelu:
prof. dr hab. Waldemar Gos , Uniwersytet Szczeciński, prorektor ds. Finansów i Rozwoju
dr hab., Bartłomiej Nita, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prorektor ds. Finansów i Rozwoju
prof. dr hab. Dorota Dobija, Akademia Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. Dariusz Wędzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Alicja Lefik- Szczepańska, Uniwersytet Łódzki, Z-ca Kwestora
dr Rafał Majda, Uniwersytet Łódzki, Kanclerz
dr Jacek Kalinowski, Uniwersytet Łódzki, Katedra Rachunkowości
Kluczowe problemy do dyskusji:
 Jaki wpływ na system rachunkowości w uczelniach wyższych będą miały zmiany wprowadzone
ustawą 2.0?
 Jakie są obecnie główne obszary pomiaru dokonań w uczelniach oraz jakie powinny być
docelowo?
 Jaki są korzyści lub zagrożenia nowo wprowadzanego sposobu finansowania uczelni wyższej w
postaci subwencji w zamian za dotychczasową dotację dydaktyczną i statutową?
 W jaki sposób wdrożenie „Innowacyjnego Kompleksowego Systemu Informacyjnego” wpłynęło
na efektywność zarządzania w Uniwersytecie Łódzkim?

12:30 – 14:00

Obiad

14.00 - 15.30

SESJE RÓWNOLEGŁE 3

Patronat:

SESJA 3.1. „Historia i teoria rachunkowości” (sala Bankowa)
Moderator prof. dr hab. Sławomir Sojak

Komisja historii teorii i
praktyki rachunkowości
w Polsce

Uczestnicy panelu:
dr hab. Jolanta Chluska, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Mikołaj Turzyński, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr Aleksandra Banaszkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Sławomir Jędrzejewski, Uniwersytet Łódzki
Kluczowe problemy do dyskusji:
 Ustawodawstwo w sprawach rachunkowości i podatków a praktyka sprawozdawczości
finansowej w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku
 Metodyka oceny wyników działalności przedsiębiorstw w świetle literatury przedmiotu sprzed
II wojny światowej
 Wkład księgowych, ekonomistów i inżynierów w rozwój i popularyzowanie rachunku kosztów i
budżetowania w okresie międzywojennym
 Praktyka rachunku kosztów i budżetowania przed II wojną światową w podmiotach
gospodarczych w Polsce - stan ogólny i przykłady zastosowania
 Formy i zakres przedmiotowy kształcenia w dziedzinie rachunkowości w Polsce przedwojennej
 Zróżnicowanie i zmiany terminologiczne w dziedzinie rachunkowości międzywojennej

Patronat:

SESJA 3.2. „Rachunkowość a podatek dochodowy” (sala Piotrkowska)
Moderator: prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Uczestnicy panelu:
Jerzy Dworakowski, Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców
Podatkowych
dr Ireneusz Górowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Michał Poszwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Tomasz Miłek, Doradca Podatkowy, Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa
Podatkowego
prof. dr hab. Ewa Walińska, Uniwersytet Łódzki
dr Agnieszka Wencel, Uniwersytet Łódzki
Kluczowe problemy do dyskusji:
 Jakie powinny być relacje między prawem bilansowym a podatkowym - pełna autonomia
czy maksymalne zbliżenie?
 Czy zasadna jest teza, że obserwowana obecnie integracja rachunkowości finansowej
i zarządczej wymaga wyodrębnienia „rachunkowości podatkowej”?
 Jaka jest rola sprawozdania finansowego jako źródła informacji dla organów skarbowych?
 Jakie obszary prawa bilansowego i podatkowego należy zharmonizować?
 Czy utrzymać uproszczone formy ewidencji podatkowej? Co dalej z księgą przychodów
i rozchodów – modyfikacja czy wprowadzenie podwójnego zapisu przy zachowaniu reguł
wyceny podatkowej?

Patronat:

SESJA 3.3. „Model biznesu a system rachunkowości ” (sala Pałacowa)
Moderator prof. dr hab. Anna Karmańska

Uczestnicy panelu:
dr hab. Bogusława Bek-Gaik, prof. AGH, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
dr Mariusz Karwowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Jan Michalak, Uniwersytet Łódzki
Kluczowe problemy do dyskusji:
O modelu biznesu – jego atrybutach (elementach i relacjach)
 Jak – w gruncie rzeczy – rozumieć należy model biznesu?
 O co chodzi z „modelem biznesu”? Jakie są jego elementy i jakie relacje pomiędzy nimi?
O modelach biznesu i roli rachunkowości w badaniu rzeczywistego „tworzenia wartości” z użyciem
tych modeli
 Czy przyjęty model biznesowy determinuje lub powinien determinować politykę rachunkowości
w jakimś stopniu?
 Czy bez jego komunikowania działom FK rachunkowość może tworzyć informacje ważne przy
ocenie jego skuteczności w aspekcie „tworzenia wartości”?
O modelach biznesu i zasadności/potrzebie prezentacji w sprawozdawczości finansowej
 Czy model biznesu powinien żyć swoim życiem, a rachunkowość finansowa i sprawozdawczość
finansowa swoim?
 Czy biegli rewidenci powinni audytować model biznesowy, wykonując rewizję finansową?
O modelach biznesu w kontekście sprawozdań z działalności i rachunkowości zarządczej
 Jaki jest poziom istotności i przydatności dla akcjonariuszy prezentacji modelu biznesu
w sprawozdaniach z działalności? Co wpływa na ten poziom?
 Jak zastosowanie różnych modeli biznesu przekłada się na przydatność różnych metod
rachunkowości zarządczej?
O modelach biznesu w kontekście sprawozdań zintegrowanych
 Jaki jest poziom istotności i przydatności dla interesariuszy prezentacji modelu biznesu
w raportach niefinansowych (raportach zintegrowanych, raportach CSR, raportach
zrównoważonego rozwoju)? Co wpływa na ten poziom?
 Jakie aspekty prezentacji modelu biznesu w tych raportach są szczególnie istotne i przydatne
dla różnych interesariuszy?

16:10 – 18:30

Niespodzianka (zbiórka przy Recepcji)

20:00 – 23:00

Uroczysta kolacja w Hotelu Holiday Inn

III dzień (piątek) – 21.09.2018
Miejsce: Hotel Holiday Inn
10.30 - 12.30
Patronat:

Komisja ds. rozwoju
zawodu księgowego

SESJA PLENARNA „Ewolucja zawodu księgowego - wyzwania dla praktyki i procesu kształcenia”
(sala Festiwalowa)
Moderator: prof. dr hab. Zbigniew Luty
Uczestnicy panelu:
prof. dr hab. Jerzy Gierusz, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Waldemar Gos, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Bogusława Bek-Gaik, prof. AGH, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
dr hab. Jolanta Chluska, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
Jakub Wojnarowski, Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie
prof. dr hab. Ewa Walińska, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Przemysław Kabalski, Uniwersytet Łódzki
dr Marcin Michalak, Uniwersytet Łódzki
Wystąpienia:
 ,,Rynek pracy w obszarze rachunkowości i finansów w przyszłości. Jak przygotować młode
pokolenie do kariery zawodowej?”, Jakub Wojnarowski, Dyrektor Zarządzający ACCA


„Kreowanie nowych zawodów w rachunkowości”, prof. dr hab. Zbigniew Luty,
Przewodniczącego Rady Naukowej SKwP



„Zadania Komisji ds. rozwoju zawodu księgowego SKwP”, dr Marcin Michalak, Sekretarz Komisji
ds. rozwoju zawodu księgowego SKwP



„Autoportret księgowego”, dr hab. Stanisław Hońko, członek Komisji ds. rozwoju zawodu
księgowego SKwP

Kluczowe problemy do dyskusji:
 Zawód księgowego - stan obecny, kwalifikacje formalne, wymagania pracodawców
 Edukacja w zakresie zawodów związanych z rachunkowością - poziom szkolnictwa średniego
i wyższego, ocena jakości kształcenia, przewidywane kierunki zmian
 Przewidywane umiejętności księgowych w najbliższej przyszłości
 Robotyka a zawód księgowego, szanse i zagrożenia
 Centra usług biznesowych i biura rachunkowe w kreowaniu nowego zawodu księgowego
w przyszłości

12:30 – 13:00

Zamknięcie Zjazdu Katedr Rachunkowości (sala Festiwalowa)

13:00 – 14:00

Obiad

SPONSORZY

PATRONI

Rada Naukowa

Rektor UŁ

PATRONAT MEDIALNY

Dziekan WZ

