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Zarząd Koła 

 

Prezes – Anna Mróz 

Wiceprezes – Nina Siemek 

Skarbnik – Maciej Lipka 

Sekretarz – Klaudia Nowakowska 

 

Współpraca z Instytutem Allerhanda 

 

W ramach całorocznej współpracy z Instytutem Allerhanda byliśmy zaangażowani  

w realizację 3 projektów, związanych z: 

1. ograniczeniem dostępu korporacji taksówkarskich na teren portu 

lotniczego Kraków Balice; 

2. optymalizacją podatku VAT w sprzedaży zestawów gastronomicznych; 

3. puchnącymi umowami kredytów konsumenckich. 
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Zbadanie problemu ograniczeń dla korporacji taksówkarskich wymagało przeprowadzenia 

badań ankietowych oraz pomiarów transportowych na terenie portu lotniczego Kraków 

Balice. Badania te zostały zorganizowane i przeprowadzone we współpracy z Kołem 

Naukowym Systemów Komunikacyjnych z Politechniki Krakowskiej.  

W pomiarach wykorzystane zostały 3 autorskie ankiety, przygotowane w języku polskim  

i angielskim. Przez dwa dni trwania badań udało nam się pozyskać odpowiedzi od ponad 700 

respondentów. Wymagało to zaangażowania 18 osób i 32 godzin pomiarów.  

Dane zostały poddane szczegółowej analizie, która pozwoliła opracować raport 

podsumowujący cały projekt.  

Ponadto, nasi przedstawiciele uczestniczyli w organizowanej przez Politechnikę Krakowską 

ogólnopolskiej konferencji KOKONAT 2017, gdzie wygłosili referat na temat 

indywidualnego transportu zbiorowego na lotnisku. 

Punktem zwieńczającym projekt była konferencja „Taxi na lotnisku”, która odbyła się 23 

maja 2017 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego. 

W pracy nad realizacją projektu związanego z podatkiem VAT skupiliśmy się na analizie 

przypadków wykorzystania zestawów gastronomicznych oraz ich wpływie na wysokość 

podatku, jaki odprowadzają przedsiębiorcy. Następnie opracowany został raport 

podsumowujący całą analizę. 

Grupę zaangażowaną w projekt tworzyli: 

− Nina Siemek, 

− Dominika Rutowicz, 

− Sabina Blok, 

− Michał Janusz, 

− Klaudia Nowakowska, 

− Anna Mróz. 

Członkowie grupy działali pod opieką i dzięki wsparciu merytorycznym opiekuna Koła  

dr Kingi Bauer.  
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Na zdjęciu od lewej: Michał Janusz, Dominika Rutowicz, Nina Siemek, dr Kinga Bauer, Sabina Blok, Klaudia 

Nowakowska, Anna Mróz. 

 

Na zdjęciu: dr Kinga Bauer. 



Koło Naukowe Rachunkowości 2016/2017 

 

4 
Opracowane przez Sabinę Blok w imieniu Zarządu KNR w roku akademickim 2016/2017 

 

Na zdjęciu: Michał Janusz i Dominika Rutowicz. 

 

Na zdjęciu: członkowie KNR i KNSK w trakcie badań terenowych. 

 

Na zdjęciu od lewej: Dominika Rutowicz, Michał Janusz, Nina Siemek. 
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Każda Pliszka swój ogonek chwali – o zaletach studiowania rachunkowości  

 

Spotkanie skierowane było w szczególności do studentów pierwszego i drugiego roku 

kierunku Rachunkowość i controlling, zaś jego głównym celem było przedstawienie zalet 

oraz korzyści płynących ze studiowania rachunkowości. Wydarzenie cieszyło się niezwykle 

dużym zainteresowaniem ze względu na urozmaiconą agendę, której poszczególne punkty 

zagłębiały uczestników w tajniki studiowania prestiżowego kierunku.  

Studenci zostali zapoznani z ogólną definicją pojęcia „rachunkowość”. Niezwykle 

interesujące okazały się przykłady praktycznego zastosowania umiejętności rachunkowych  

w życiu codziennym. Kolejno przedstawiono bogaty zakres perspektyw zawodowych 

absolwentów rachunkowości.  

Co więcej, uczestnicy spotkania zostali zaznajomieni z zakresem materiału realizowanego na 

poszczególnych przedmiotach związanych z omawianą dziedziną na kierunku Rachunkowość 

i controlling.  

Ze względu na liczne pytania dotyczące poszczególnych etapów przygotowywania pracy 

licencjackiej, organizatorzy zadbali o dostarczenie odpowiednich informacji. 

Dzięki prelekcji ambasadora ACCA na kierunku Rachunkowość i controlling spotkanie stało 

się niezwykłą okazją do poznania ścieżki zdobywania prestiżowego certyfikatu będącego 

kluczem do sukcesu zawodowego.  

Ostatnim, pełnym emocji punktem bogatej agendy spotkania był konkurs, umożliwiający 

weryfikację umiejętności rachunkowych. Na zwycięzców czekały cenne nagrody ufundowane 

m.in. przez ACCA. 

Niewątpliwie uczestnictwo w spotkaniu pomogło studentom drugiego roku w podjęciu 

kluczowej decyzji o wyborze specjalności, a rozpoczynających studia utwierdziło  

w przekonaniu o prawidłowości wyboru kierunku studiów. 

Za przygotowanie wydarzenia odpowiedzialne były: 

− Joanna Mikrut, 

− Iwona Matras, 

− Joanna Natanek, 

− Sabina Blok, 
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− Magdalena Bosak, 

− Marta Gorgoń. 

 

Pozostałe inicjatywy 

1. Udział w Targach Kół Naukowych  

 
Na zdjęciu od lewej: Marta Gorgoń, Weronika Bielańska, Beata Babiarz, Magdalena Bosak, Joanna Mikrut, 

Nina Siemek. 

 
Na zdjęciu od lewej: Sabina Blok, Joanna Mikrut, Iwona Matras, Katarzyna Paździor, Anna Mróz, Klaudia 

Nowakowska, Magdalena Niepokój, Marta Mrozek, Maria Niećko, Martyna Mitera. 
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2. Spotkanie z Biegłym Rewidentem  

 

12 grudnia zorganizowane zostało spotkanie z biegłą rewident, które przedstawiła zalety 

zawodu biegłego oraz ścieżkę egzaminacyjną dla osób pragnących związać swoją przyszłość 

z rewizją finansową.  

3. Zobacz jakie to proste – rozlicz z nami swój PIT 

 

Od grudnia do maja działa sekcja Pity, której celem było zagłębienie się w tematykę rozliczeń 

podatkowych osób fizycznych. Następnie członkowie grupy zorganizowali akcję, gdzie 

oferowali swoją pomoc osobom, którym rozliczenie podatkowe sprawia trudność.  

4. Udział w Uroczystej Sesji Referatowej Rady Kół Naukowych 

 

W trakcie zimowej oraz letniej sesji referatowej organizowanej przez Radę Kół Naukowych 

UEK Koło Naukowe Rachunkowości reprezentowały: 

− Anna Mróz i Klaudia Nowakowska, 

− Joanna Mikrut i Katarzyna Krakowiak, 

− Sabina Blok, 

− Karolina Nędza i Katarzyna Paździor. 

Ponadto swój artykuł do druku w publikacji pokonferencyjnej zgłosiła Wioletta Krydka. 
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