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Środa, 20 września 2017 r., Mercure Hotel 
 

Od 12.00 Rejestracja 
 

14.30 – 15.15 Ceremonia otwarcia (Sonata/ Symfonia) 
 

15.15 – 15.30 Przerwa kawowa (Hol) 
 

15.30 – 17.00 Sesje równoległe 
 

Sonata 
 

Symfonia 
   

Sesja naukowa I – sesja plenarna 
 

dr hab. Przemysław Lech, prof. 
nadzw. UG 
„Jak publikować w wysoko 
punktowanych czasopismach?” – 
wykład z częścią na pytania i 
odpowiedzi 

  

Przewodnicząca: prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska 
 

  

dr hab. Radosław Ignatowski, prof. nadzw. UŁ, „Rzetelny i jasny obraz w sprawozdaniach 
finansowych - badanie sondażowe w eksperymencie badawczym” 

 

  

dr hab. Monika Łada, prof. nadzw. AGH, „Od konsekwencji do antecedencji – zmiana orientacji 
pomiaru we współczesnej rachunkowości” 

 

  

prof. dr hab. Teresa Martyniuk*, dr hab. Barbara Gierusz, prof. nadzw. UG „Nowe wyzwania 
funkcji informacyjnej rachunkowości” 

 

  

dr hab. Joanna Krasodomska, prof. nadzw. UEK, „Raportowanie zintegrowane a społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw” 

 

 

17.00 – 17.30 prof. dr hab. Jerzy Gierusz: "Procedury w postępowaniu habilitacyjnym i o nadanie tytułu profesora – na 
co zwrócić uwagę?" – Symfonia 

 

17.30 – 17.45 Przerwa kawowa (Hol) 
 

Od 19.30 Kolacja integracyjna w restauracji Winestone (dress code: biznesowy swobodny) 
 
*autor prezentujący 
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Czwartek, 21 września 2017 r., Mercure Hotel 
 

9.00 – 10.30 Sesje równoległe 
     

Sonata  Cantata  Sala CIMA (Symfonia) 
     

Sesja naukowa II – „Teoria, nauka i praktyka 
rachunkowości 

 

Leasing i jego ujęcie w 
sprawozdaniu finansowym 
według MSSF16, 
prowadzący: Jarosław 
Olszewski, FCCA, CFA, CIA (EY 
Academy of Business) – 
warsztaty ACCA 

 

CIMA Tutor Session (tylko dla 
gości zaproszonych przez 
CIMA) 

   

Przewodnicząca: dr hab. Marzena Remlein, prof. 
nadzw. UEP 

  

   

dr Marek Masztalerz, „Czy rachunkowość w Polsce jest 
kobietą?” 

  

   

dr Sylwia Silska-Gembka, „Słowne określenia 
prawdopodobieństwa jako przyczyna różnic w interpretacji 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej – ku badaniom naukowym” 

  

   

dr Elżbieta Jaworska, „Strategie zapobiegania lub 
eliminowania błędów poznawczych, motywacyjnych i 
emocjonalnych w rachunkowości” 

  

   

dr Agnieszka Wencel, „Rzetelność ksiąg rachunkowych w 
orzecznictwie sądów administracyjnych” 

  

   

dr hab. Piotr Szczypa, prof. nadzw. US, „Istota i 
uwarunkowania rachunkowości w gospodarce leśnej - ujęcie 
retro- i prospektywne” 

  

     

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa (Hol) 
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10.45 – 12.15 Sesje równoległe 
     

Sonata  Cantata  Sala CIMA (Symfonia) 
     

Sesja naukowa III – „Raportowanie informacji 
niefinansowych oraz raportowanie zintegrowane” 

 

Przychody i ich ujmowanie 
według MSSF15, 
prowadzący: Jarosław 
Olszewski, FCCA, CFA, CIA (EY 
Academy of Business) – 
warsztaty ACCA 

 

CIMA Tutor Session (tylko dla 
gości zaproszonych przez 
CIMA) 

   

Przewodnicząca: dr hab. Joanna Krasodomska, prof. 
nadzw. UEK 

  

   

prof. dr hab. Ewa Walińska*, dr Jacek Gad, „Kluczowe 
narzędzia raportowania korporacyjnego w praktyce 
polskiego rynku kapitałowego – analiza przypadku” 

  

   

dr Joanna Błażyńska, „Raportowanie informacji 
niefinansowych” 

  

   

dr hab. Boguslawa Bek-Gaik, prof. nadzw. AGH, 
„Sprawozdawczość zintegrowana – przegląd badań” 

  

   

dr Ewa Różańska*, dr Łukasz Matuszak, „Ujawnienia CSR 
spółek notowanych na GPW w Warszawie w świetle 
wymagań Dyrektywy 2014/95/EU” 

  

   

dr Katarzyna Piotrowska, „Fałszowanie informacji 
niefinansowych w sprawozdaniu zintegrowanym” 

  

     

12.15 – 13.30 Lunch 
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13.30 – 15.00 Sesje równoległe 
     

Sonata  Symfonia  Sala CIMA (Cantata) 
     

Panel "The Future of Finance", 
prowadzący: Peter Simons 
(Head of Future Finance 
research, CIMA) 

 

prof. dr hab. Dorota Dobija, 
"Jak zdobywać granty" – cz. 1 
– wykład 

 Sesja doktorantów 
   

  Przewodniczący: dr Marek Masztalerz 
   

  dr hab. Katarzyna Świetla, prof. nadzw. UEK, mgr Paweł 
Zieniuk*, „Polityka rachunkowości w praktyce jednostek 
gospodarczych w kontekście jej oceny przez biegłych 
rewidentów” 

   

  mgr Jarosław Pawłowski, „Znaczenie sprawozdawczości 
finansowej w opinii inwestorów indywidualnych” 

   

  mgr Marek Kawacki, „Sprawozdanie niefinansowe jako 
nowy produkt rachunkowości” 

   

  mgr Tomasz Spychała, „Wartości niematerialne 
wytworzone we własnym zakresie w sprawozdaniu 
finansowym na przykładzie klubów piłkarskich” 

   

  mgr Ilona Kędzierska-Bujak, „Dylematy etyczne w pomiarze 
dokonań - wybrane zagadnienia” 

     

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa (Hol) 
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15.15 – 16.45 Sesje równoległe 
     

Sonata  Symfonia  Sala CIMA (Cantata) 
     

Sesja naukowa IV, „Współczesne trendy w 
rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów” 

 

prof. dr hab. Dorota Dobija, 
"Jak zdobywać granty" – cz. 2 
– warsztaty 

 

Spotkanie ambasadorów CIMA 
(tylko dla gości zaproszonych 
przez CIMA) 

   

Przewodniczący: dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. 
nadzw. UEP 

  

   

prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska*, dr Monika 
Raulinajtys-Grzybek, dr Mariusz Karwowski, dr Małgorzata 
Karwowska, dr Małgorzata Krysik, dr Marcin Pielaszek, dr 
Paweł Warowny, „Dorobek 25 lat działalności Katedry 
Rachunkowości Menedżerskiej w świetle ewolucji nurtów 
badawczych w rachunkowości” 

  

   

dr hab. Bartłomiej Nita*, prof. nadzw. UEWr, prof. dr hab. 
Jerzy Korczak, dr hab. Helena Dudycz, prof. nadzw. UEWr, dr 
Piotr Oleksy, „Zastosowanie zorientowanej procesowo 
ontologii w analizie zadłużenia przedsiębiorstwa” 

  

   

dr hab. inż. Grzegorz Lew, prof. nadzw. PRz, „Wykorzystanie 
rachunków kosztów w zarządzaniu kosztami” 

  

   

dr hab. Jarosław Mielcarek, prof. nadzw. WSB w Poznaniu, 
„Rachunek kosztów działań a outsourcing” 

  

     

16.45 – 17.00 Przerwa kawowa (Hol) 
     

17.00 – 19.00 Exam Technique Session (tylko dla gości zaproszonych przez CIMA) – sala CIMA (Cantata) 
     

Od 20.00 Uroczysta kolacja w restauracji hotelu Mercure (dress code: elegancki wizytowy) 
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Piątek, 22 września 2017 r., Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Ziębicka 18 
     

9.20 – odjazd autokaru spod hotelu 
     
10.00 – 11.30 Panel „Zmiany w szkolnictwie wyższym – nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i perspektywy 

rozwoju” 
     

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa 
     

11.45 – 13.15 Sesje równoległe 
     

SALA I  SALA II 
     

Sesja naukowa V – „Sprawozdawczość i audyt”  

Sesja plakatowa 

    

Przewodniczący: dr hab. Radosław Ignatowski, prof. nadzw. UŁ  
    

prof. dr hab. Halina Buk, „Prezentacja inwestycji udziałowych w jednostkach stowarzyszonych i 
wspólnych przedsięwzięciach z zastosowaniem metody praw własności według polskich i 
międzynarodowych standardów rachunkowości” 

 

    

dr hab. Jolanta Chluska, prof. nadzw. PCz, „Model biznesu w sprawozdawczości grupy kapitałowej 
działalności leczniczej” 

 

  

dr Joanna Kogut, „Nowa ustawa o biegłych rewidentach i firmach audytorskich - wzmocnienie czy 
osłabienie rynku audytorskiego? 

 

  

dr Małgorzata Kutera, „Nowy raport biegłego rewidenta - implementacja przy audycie spółek WIG-20”  
   

13.15 – 13.30 Zamknięcie konferencji 

   

Od 13.30 Lunch 

   

*autor prezentujący 

 


