Brodnica, 22 września 2017r.

Prawno – karne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych
CELE KONFERENCJI:
1. Próba określenia nowych wyzwań w zakresie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych
i nowych zadań stojących przed głównymi księgowymi, dyrektorami i innymi osobami
odpowiedzialnymi za finanse
2. Wskazanie roli i znaczenia orzecznictwa sądowego krajowego (WSA, NSA) i TSUE
w transparentności rozliczeń podatkowych
3. Wskazanie wyzwań stojących przed studentami, pracownikami działów księgowości i biegłymi
rewidentami w zakresie oceny rzetelności prowadzenia ksiąg i jakości sprawozdania finansowego
ZAGADNIENIA:
1. Rzetelność prowadzenia ksiąg w kontekście przepisów prawa bilansowego
2. Relacje prawa bilansowego i podatkowego (VAT, PDOP, PDOF) – ujęcie komparatystyczne
3. Prawo bilansowe i podatkowe w kontekście interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego
krajowego i międzynarodowego
4. Dylematy prawno – karne rzetelnego prowadzenia ksiąg. Próba ujęcia globalnego
PATRONAT KONFERENCJI
Jarosław Radacz – Burmistrz Miasta Brodnica
KOMITET NAUKOWY:
Prof. dr hab. Marian Walczak - Kierownik Katedry Rachunkowości SAN w Łodzi - Przewodniczący
Hanna Szeląg, Kancelaria Biegłych Rewidentów „Josef Welt” w Łodzi
Iwona Tontała, Kancelaria Podatkowa „To-PS” s.c. w Łodzi
CZŁONKOWIE
Prof. dr hab. Mirosław Wypych
Dr Andrzej Jackiewicz
Dr Paweł Sydor
Dr Łukasz Prysiński
KOMITET ORGANIZACYJNY:
Przewodniczący - dr Andrzej Jackiewicz - Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej SAN w Łodzi
(tel. 604 095 151, e-mail: ajackiewicz@spoleczna.pl)
Zastępca Przewodniczącego (Sekretarz) - mgr Małgorzata Domańska – Katedra Rachunkowości SAN
w Łodzi (tel. 507 572 877, e-mail: m-domanska@wp.pl)
MIEJSCE KONFERENCJI:
Pałac Anny Wazówny, 87 – 300 Brodnica, ul. Zamkowa 1

TERMINARZ KONFERENCJI:
 do 16 czerwca 2017r. – rejestracja udziału, zgłoszenie wystąpienia i publikacji (tytuł referatu,
streszczenia)
 do 16 czerwca 2017r. – ostateczny termin wnoszenia opłaty konferencyjnej
 do 5 września 2017r. – termin nadsyłania referatu (wersja polska i streszczenie w języku
angielskim)
 22 września 2017r. – Konferencja (w godz. 1000 – 15 30)
Zgłoszone referaty po korektach recenzenta, oświadczeniu, że nie były publikowane i wyrażeniu
zgody na przeniesienie praw autorskich zostaną opublikowane w Zeszycie „Przedsiębiorczość
i Zarządzanie” do 31.12.2017r. Punktacja – 14 pkt wg listy MNiSW /stan na 23.12.2015/.
Zgłoszenie udziału w Konferencji, pliki ze streszczeniem oraz pliki z referatem prosimy przesyłać
na adres: m-domanska@wp.pl
Wymogi edytorskie: http://piz.san.edu.pl/docs/zasadypublikowania.pdf
OPŁATY i DANE DO OPŁAT KONFERENCYJNYCH:
 pełna opłata konferencyjna – 900 zł obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne,
publikację i konsumpcję
 publikacja bez udziału w konferencji – 700 zł (nocleg może być zarezerwowany wyłącznie
na życzenie Uczestnika Konferencji i nie jest kalkulowany w opłacie konferencyjnej)
Prosimy o kierowanie wpłat na konto:
Społeczna Akademia Nauk, 90 - 113 Łódź, Sienkiewicza 9
ING BANK ŚLĄSKI 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794 z dopiskiem: Konferencja wrzesień 2017 r.
„Prawno – karne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych” oraz imię i nazwisko uczestnika.
Faktury na firmę/uczelnią zostaną wystawione pod warunkiem, że przelew nastąpi z rachunku
firmy/uczelni.
Faktury
na
osobę
fizyczną
–
na
prośbę
osoby
fizycznej.
Należy również podać dane (treści) niezbędne do wystawienia faktury.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
w Konferencji Naukowej
PRAWNO – KARNE ASPEKTY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
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1. Dane uczestnika
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Tytuł/stopień naukowy……………………………………………………………………………………………………….……………….
Miejsce pracy……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Afiliacja………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji …………………………………………………………………………..……………………………………….
telefon………………………………………………e-mail………………………………………………………………..……………………..
2. Tytuł referatu
……………………………………………………………………………………………………………..……….………………………………..
3. Forma uczestnictwa: (prosimy wpisać „TAK” lub „NIE”)
 Uczestnictwo czynne – prezentacja i publikacja referatu ………………………………………….………….......
 Publikacja referatu bez udziału w konferencji……………………………………………………….………………......
 Uczestnictwo bierne – udział w konferencji bez referatu…………………………………..….….……..…….....
4. Dane do faktury:
Ze względu na wymagania księgowości faktura musi być wystawiona na każdą wpłatę, dlatego bardzo prosimy
o dokładne wypełnienie danych do faktury. W przypadku gdy opłaty dokona za Państwa instytucja wpisujemy
dane tej instytucji, w przypadku gdy należność uiścicie Państwo z własnych środków prosimy o wpisanie swoich
danych. Dokładne wypełnienie tej części zgłoszenia pozwoli nam na szybkie i bezbłędne rozliczenie wpłat oraz
wystawienie i przesłanie należnych faktur.

Odbiorca: (Imię i nazwisko lub nazwa instytucji)…………………………………………………………………….….……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dokładny adres (ulica, nr domu, kod, miejscowość)……………………………………………………………….…..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….

........................................
Podpis

OPŁATY i DANE DO OPŁAT KONFERENCYJNYCH:
 pełna opłata konferencyjna – 900 zł obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne i
publikację, konsumpcję
 publikacja bez udziału w konferencji – 700 zł
Nocleg może być zarezerwowany wyłącznie na życzenie Uczestnika Konferencji i nie jest kalkulowany
w opłacie konferencyjnej.
Prosimy o kierowanie wpłat na konto:
Społeczna Akademia Nauk, 90-113 Łódź, Sienkiewicza 9
ING BANK ŚLĄSKI 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794 z dopiskiem: Konferencja wrzesień 2017 r.
„Prawno – karne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych” oraz imię i nazwisko uczestnika.
Faktury na firmę/uczelnią zostaną wystawione pod warunkiem, że przelew nastąpi z rachunku
firmy/uczelni. Faktury na osobę fizyczną – na prośbę osoby fizycznej. Należy również podać dane
(treści) niezbędne do wystawienia faktury.

