
 

Miejsce konferencji:  
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 
 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Konfe-
rencji Naukowej z cyklu „Normy Rachunkowości”,  
pod tytułem „Kapitały w jednostkach gospodar-
czych”, która odbędzie się w dniach 6-7 listopa-
da 2017 r. we Wrocławiu. Konferencję organizu-
je Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w 
Polsce.  
Konferencja jest skierowana do pracowników na-
ukowych, doktorantów jak również biegłych re-
widentów, doradców podatkowych, dyplomowa-
nych księgowych, księgowych i innych osób zaj-
mujących się rachunkowością i podatkami w 
praktyce. 
Uczestnictwo w konferencji może zostać zakwali-
fikowane jako odbycie obligatoryjnego doskona-
lenia zawodowego w ramach ustawicznego 
kształcenia. Uczestnicy konferencji otrzymają cer-
tyfikat wydany przez Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu, potwierdzający udział w konfe-
rencji (8 godzin). 

Problematyka konferencji obejmuje m.in. na-
stępujące zagadnienia: 
 problemy definiowania i klasyfikacji kapita-

łów, 
 koszty pozyskiwania i obsługi kapitałów, 
 dylematy dotyczące podwyższania i obniżania 

kapitałów,  
 problemy wyceny aportów, 
 kapitał własny jako wyznacznik wartości 

podmiotu gospodarczego, 
 prezentacja informacji o kapitałach w spra-

wozdaniu finansowym, 
 inne bilansowe i podatkowe aspekty dotyczą-

ce kapitałów. 
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Opłata konferencyjna wynosi: 
200 zł – udział w konferencji bez publikacji 

artykułu (posiłki w przerwach obrad, bez 
publikacji konferencyjnej). 

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów 
noclegów i podróży. 
 
Wpłat należy dokonywać na rachunek ban-
kowy: 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
PEKAO Bank Pekao S.A. 
konto nr: 87 1240 3464 1111 0010 4316 
2601 
z dopiskiem  „NO-RA 2017” oraz podając  
nazwisko i imię uczestnika 

Zgłoszenie uczestnictwa: należy wysłać wy-
pełniony formularz zgłoszeniowy na adres:  

alicja.mazur@ue.wroc.pl 
Formularz  zgłoszeniowy oraz wszystkie in-
formacje są dostępne na stronie: 

http://nora.ue.wroc.pl  
 
 
 

  

  

Rada Naukowa Konferencji: 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty - Uniwersytet Eko-
nomiczny we Wrocławiu 

Prof. dr hab. Jerzy Gierusz – Uniwersytet Gdański 
Prof. dr hab. Waldemar Gos – Uniwersytet Szcze-

ciński 
Prof. dr hab. Teresa Martyniuk – Uniwersytet 

Gdański 
Dr hab. Jolanta Chluska, prof. PCz – Politechnika 

Częstochowska 
Dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE – Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu 
Dr hab. Józef Pfaff, prof. UE – Uniwersytet Ekono-

miczny w Katowicach 

 

    

  

Komitet Organizacyjny Konferencji: 
Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty 
Sekretarz – dr Alicja Mazur, alicja.mazur@ue.wroc.pl 
Sekretariat Katedry – mgr  Edyta Janiak,  

tel. 71 36 80 384, zif_rfk@ue.wroc.pl  
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