
 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów dot. 

tematyki Zjazdu. Artykuły po uzyskaniu pozytywnej 

recenzji zostaną opublikowane w następujących 

czasopismach naukowych: 

• Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości (15 pkt.), 

• Folia Oeconomica. Acta Universitatis Lodziensis (14 pkt.), 

• Studia Prawno- Ekonomiczne (12 pkt.), 

• Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu (10 pkt.), 

• Przegląd Nauk Ekonomicznych (7 pkt.). 

Więcej informacji na temat publikacji oraz wymogów 

redakcyjnych znajduje się na stronie internetowej Zjazdu  

zkr2018.syskonf.pl 

 

 

 

Opłata za uczestnictwo w Zjeździe wynosi 1.790 zł. 

Opłata obejmuje zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, 

udział w imprezach towarzyszących oraz pełne wyżywienie. 

Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 300 zł. 

Nr konta:   59 1240 3028 1111 0010 2943 3888 

Tytułem:    ZKR 2018 - Imię Nazwisko 

Termin wnoszenia opłat: 31 marca 2018 

 

 

 

 

 

 

Rejestracji na Zjazd prosimy dokonywać on-line za 

pomocą formularza dostępnego na stronie Zjazdu: 

zkr2018.syskonf.pl 

31 marca 2018 – przesłanie formularza rejestracyjnego 

31 marca 2018 – wniesienie opłaty za udział w Zjeździe 

31 marca 2018 – przesłanie artykułu 

 

 

Przewodniczący: dr Jacek Kalinowski 

Sekretarz: dr Joanna Stępień-Andrzejewska 

Członkowie: 

dr Agnieszka Wencel, dr Ewelina Zarzycka 

 

Kontakt: 

zkr2018@uni.lodz.pl 

 

Kontakt telefoniczny: 

 

Sprawy dotyczące płatności/faktur: 42 635-52-24 

Pozostałe sprawy: +48 601 083 023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Ogólnopolski 

Zjazd Katedr Rachunkowości 

 

Zintegrowany system  
informacyjny rachunkowości   

– teoria i praktyka 

 

 

19 -21 września 2018 r. 

 Łódź 

 

Rejestracja i kluczowe terminy 

Komitet Organizacyjny 

Publikacje 

Opłaty 

Katedra Rachunkowości na Wydziale Zarządzania 

Uniwersytetu Łódzkiego 

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź 

 

Katedra Rachunkowości UŁ Katedra Rachunkowości UŁ Katedra Rachunkowości UŁ 
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Celem Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości 

jest wymiana poglądów i doświadczeń na temat 

aktualnych problemów teorii i praktyki rachunkowości 

oraz zacieśnienie współpracy i integracja środowiska 

akademickiego polskich rachunkowców. 

 

 

 

KOMITET HONOROWY obchodów 70-lecia 

Katedry Rachunkowości UŁ 

 
Prof. dr hab. Antoni Różalski  
Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ  
Prof. dr hab. Dorota Dobija  
Prof. dr hab. Jerzy Gierusz  
Prof. dr hab. Waldemar Gos  
Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska  
Prof. dr hab. Anna Karmańska  
Prof. dr hab. Teresa Kiziukiewicz  
Prof. dr hab. Zbigniew Luty  
Prof. dr hab. Edward Nowak  
Prof. dr hab. Sławomir Sojak  
Prof. dr hab. Gertruda Świderska  
Prof. dr hab. Dariusz Wędzki  
Prof. dr hab. Kazimiera Winiarska 
Dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK  
Dr hab. Jolanta Chluska, prof. PCz  
Dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM  
Dr hab. Józef Pfaff, prof. UE  

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

mamy zaszczyt zaprosić do udziału w dorocznym 

Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości, 

który odbędzie się w Łodzi w dniach 19-21 września 

2018 r. pod hasłem przewodnim: 

Zintegrowany system informacyjny 

 rachunkowości  – teoria i praktyka 

Tematyka obrad będzie zorientowana wokół 

następujących problemów naukowych: 

‐ krajowe i międzynarodowe regulacje 
rachunkowości oraz kierunki ich zmian, 

‐ rewizja sprawozdań finansowych, 

‐ rachunkowość zarządcza,  

‐ teoria rachunkowości, 

‐ historia rachunkowości w Polsce, w szczególności 
w okresie międzywojennym, 

‐ podatek dochodowy w systemie rachunkowości, 

‐ zawód księgowego w Polsce - stan obecny i 
perspektywy rozwoju, 

‐ informacja niefinansowa w sprawozdawczości 
przedsiębiorstw, 

‐ model biznesu a system rachunkowości, 

‐ system rachunkowości w uczelni publicznej. 

 

Otwarcie Zjazdu oraz inauguracyjna sesja plenarna 

odbędą się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 

Łódzkiego, przy ul. Matejki 22/26 w Łodzi a następnie 

obrady będą kontynuowane w hotelu Holiday Inn w 

Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 229/231.  

 

 

 

 

 

 

09.00 – 15.00 - rejestracja uczestników (Wydział Zarządzania UŁ) 

13.45 – 15.15 - obiad 

15.15 – 16.45 - otwarcie Zjazdu sesja plenarna  

17.00 - przejazd do Hotelu 

19.30  - kolacja (Hotel Holiday Inn) 

 

 

 
09.00 - 10.30 - sesje równoległe: 

‐ „Global financial reporting”, 

‐ „Współpraca z recenzentem w doskonaleniu tekstów 
naukowych” - sesja dla doktorantów i młodych pracowników 
naukowych, 

‐ „Współczesne wyzwania dla auditingu”. 

10.30 - 11.00 - przerwa kawowa 

11.00 - 12.30 - sesje równoległe: 

‐ „System rachunkowości w uczelniach publicznych”,  

‐ „Model biznesu a system rachunkowości”,  

‐ „Historia i teoria rachunkowości”. 

12.30 - 14.00  - obiad 

14.00 - 15.30 - sesje równoległe: 

‐ „Rachunkowość zarządcza/controlling”,  

‐ „Sprawozdawczość niefinansowa”,  

‐ „ Rachunkowość a podatek dochodowy”.           

17.00 - 18.30 - niespodzianka  

20.00 - 23.00 - uroczysta kolacja (Hotel Holiday Inn) 

 

  

09.30 - 11.00                 - sesja plenarna 

„Ewolucja zawodu księgowego-wyzwania dla praktyki  

i procesu kształcenia”. 

11.00 - 11.30 - przerwa kawowa 

11.30 - 12.30 - zamknięcie Zjazdu 

13.00 - 14.00 - obiad 

Cel Zjazdu 

Komitet Naukowy 

Program ramowy 

 I dzień (środa) - 19.09.2018 r. 
miejsce: Wydział Zarządzania UŁ  

 

 II dzień (czwartek) - 20.09.2018 r. 
miejsce: Hotel Holiday Inn 

 

 III dzień (piątek) - 21.09.2018 r. 
miejsce: Hotel Holiday Inn 

 

Katedra Rachunkowości UŁ 

Katedra Rachunkowości UŁ 
Katedra Rachunkowości UŁ 


