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Zarząd Koła  

 

Skład zarządu w roku akademickim 2017/2018  

Prezes – Sabina Blok 

Wiceprezes – Joanna Mikrut 

Członek zarządu ds. finansów – Damian Bednarczyk 

Członek zarządu ds. organizacyjnych – Iwona Matras 

 

 

Na zdjęciu od lewej: Joanna Mikrut, Sabina Blok, Damian Bednarczyk, Iwona Matras 

 

Projekty realizowane na fanpage’u Koła 

 

W każdym tygodniu na profilu naszego Koła pojawia się wiele ciekawych postów 

związanych z dwoma projektami realizowanymi za pomocą social media: 

• Newsów z zakresu rachunkowości, finansów oraz ekonomii, 

• Useful English for future accountants. 
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Organizowane wydarzenia oraz inne aktywności 

 

1. Forum Rozwoju 

 

15 listopada na Naszej Uczelni odbyło się Forum Rozwoju, na którym swoje stanowisko 

miało także nasze Koło. Członkowie Koła promowali działalność KNR wśród studentów.  

 

 
Na zdjęciu od lewej: Anna Siwiec, Sabina Blok, Magdalena Szopa, Katarzyna Nowak, Agata Majda, Marta 

Mrozek, Joanna Mikrut, Damian Bednarczyk. 
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Na zdjęciu od lewej z tyłu: Joanna Mikrut, Magdalena Szopa, Sabina Blok; od lewej z przodu: Wioletta Śmiech, 

Małgorzata Wołczyk, Dominik Talarek. 

2. Formy opodatkowania indywidualnych przedsiębiorców  

 

Wydarzenie skierowane było zarówno do studentów szukających tematu pracy dyplomowej 

jak i dla osób, która chciały poszerzyć swoją wiedzę w zakresie opodatkowania osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W trakcie wykładu omówiono: 

• kartę podatkową, 

• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 

• opodatkowanie na zasadach ogólnych, w tym: podatek progresywny oraz liniowy, 

• podatkową księgę przychodów i rozchodów jako formę ewidencji. 

Oprócz omówienia zagadnień od strony teoretycznej, pokazano na przykładzie jednego 

podatnika, jak zmienia się wysokość zobowiązania podatkowego w zależności od wybranej 

formy opodatkowania. 

Wydarzenie odbyło się 21 listopada i cieszyło się zainteresowaniem ze strony studentów  

o czym świadczyła pełna sala.  

W organizację wydarzenie zaangażowani byli:  

− Łukasz Ofiara; 

− Agata Marecik; 

− Magdalena Szopa; 

− Sabina Blok; 

− Marta Gorgoń. 
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3. Zalicz z nami finansową na 5! 

 

Pomysł organizowania warsztatów dla młodszych kolegów i koleżanek okazał się 

interesujący nie tylko dla uczestników, ale także dla członków Koła zaangażowanych  

w przygotowania wydarzeń. Łącznie w ramach cyklu odbyło się 8 warsztatów dedykowanych 

studentom 2 roku kierunku Rachunkowość i controlling: 

▪ 23 listopada, 

▪ 24 listopada,  

▪ 27 listopada, 

▪ 12 grudnia, 

▪ 14 grudnia, 

▪ 9 stycznia, 

▪ 10 stycznia, 

▪ 11 stycznia.  
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Na każdy warsztat opracowane zostały zestawy zadań w oparciu o materiał aktualnie 

realizowany w trakcie zajęć z rachunkowości finansowej.  

Grupę organizującą warsztaty tworzyli: 

− Iwona Matras, 

− Sabina Blok, 

− Agata Majda, 

− Sylwia Stępek, 

− Dominik Talarek, 

− Małgorzata Wołczyk, 

− Anna Siwiec, 

− Karolina Kania, 

− Iwona Góreczny, 

− Łukasz Ofiara. 

 

Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów. We wszystkich 

spotkaniach uczestniczyło ponad 200 osób.  

 



Koło Naukowe Rachunkowości 2017/2018 

 

7 
Opracowane przez Sabinę Blok w imieniu Zarządu KNR w roku akademickim 2017/2018 

 

Na zdjęciu od lewej: Sabina Blok, Sylwia Stępek, Dominik Talarek, Agata Majda. 

 

Na zdjęciu od lewej: Iwona Matras, Anna Siwiec, Iwona Góreczny. 
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Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Wołczyk, Anna Siwiec, Dominik Talarek, Karolina Kania. 
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Na zdjęciu od lewej: Sylwia Stępek, Dominik Talarek, Sabina Blok, Agata Majda. 

4.VAT – nie taki straszny jak go malują 

 

5 grudnia 2017 roku miało miejsce pierwsze wydarzenie „VAT – nie taki straszny jak go 

malują”, podczas którego omówione zostały zagadnienia związane z historią oraz istotą 

podatku od towarów i usług. Na zakończenie spotkania na uczestników czekał krótki quiz 

podsumowujący. Spotkania miało charakter wprowadzający w tematykę podatku, która na 

kolejnych wydarzeniach z cyklu będzie poszerzana o kolejne zagadnienia.  

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie wydarzenia: 

− Mateusz Helit, 

− Agata Majda, 

− Karolina Danek, 

− Sylwia Stępek. 
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Na zdjęciu od lewej: Sylwia Stępek, Agata Majda, Mateusz Helit, Karolina Danek. 
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Na zdjęciu od lewej: Agata Majda, Sylwia Stępek, Sabina Blok, Karolina Danek, Mateusz Helit. 

5. Umowa zlecenie jest korzystniejsza dla pracującego studenta niż umowa o pracę  - 

debata oksfordzka  

  

8 stycznia 2018 roku odbyła się pierwsza organizowana przez KNR debata oksfordzka, której 

teza brzmiała: „Umowa zlecenie jest korzystniejsza dla pracującego studenta niż umowa  

o pracę”. Członkowie naszego koła podzieleni na dwie frakcje – propozycję i opozycję 

porównywali obie formy zatrudnienia z punktu widzenia pracującego studenta.  

Osoby zaangażowane w organizację wydarzenia: 

− Maciej Lipka, 

− Anna Mróz, 

− Mateusz Helit, 

− Małgorzata Szczerba, 

− Agata Majda, 

− Łukasz Ofiara, 
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− Elżbieta Burda, 

− Wojciech Ciźla, 

− Marta Mrozek, 

− Agata Marecik, 

− Karolina Danek, 

− Izabela Pawłowska.  

 

 

 

6. Każda pliszka swój ogonek chwali – o zaletach studiowania rachunkowości 

 

W dniu 12 marca odbyła się druga edycja wydarzania z cyklu „Każda pliszka swój ogonek 

chwali”. Niewątpliwie, była to doskonała okazja by poznać wszelkie zalety studiowania 

rachunkowości. Warto również wspomnieć, iż tegoroczną edycję spotkania uświetniło 

wystąpienie Pana Edgar Klusa – przedstawiciela ACCA. Niezwykle ekscytującym punktem 

spotkania okazał się test wiedzy o rachunkowości i ACCA. Osoby, które wykazały się wiedzą 

i refleksem otrzymały upominki ufundowane przez ACCA. Podobnie jak w roku ubiegłym, 

wydarzenie cieszyło się dużą popularnością wśród studentów.  
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Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia, a szczególnie:  

− Joanna Mikrut,  

− Sabina Blok,  

− Joanna Natanek,  

− Katarzyna Krakowiak,  

− Iwona Matras,  

− Magdalena Szopa. 

 

7. VAT – nie taki straszny jak go malują, spotkanie II 

 

20 marca 2018 roku odbyło się drugie spotkanie z cyklu „VAT – nie taki straszny jak go 

malują”. Spotkanie rozwijało zagadnienie poruszane w trakcie wcześniejszego spotkania. 

Uczestnicy oprócz informacji o karuzeli vatowskiej mieli możliwość skonfrontować swoją 

wiedzę z zadaniami.  

Osoby zaangażowane: 

− Mateusz Helit, 

− Agata Majda, 

− Katarzyna Nowak, 

− Karolina Danek, 

− Sylwia Stępek. 
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8. Zobacz jakie to proste – rozlicz swój PIT razem z KNR – edycja II 

 

Podobnie jak w poprzednim roku, nasi Członkowie pomagają przy rozliczaniu PITów. Projekt 

realizowany jest za pośrednictwem specjalnego wydarzenia. Sekcja zaangażowana w projekt 

spotyka się, aby pogłębiać wiedzę z zakresu rozliczania osób fizycznych. Dodatkowo 

rozliczane są PITy przesyłane przez innych studentów.  

 

9. Udział w debacie „Rachunkowość czy controlling – którą specjalność wybrać” 

 

Przedstawiciele naszego Koła 26 marca na zaproszenie Koła Naukowego Controllingu  

i Finansów mieli możliwość uczestniczyć w debacie oksfordzkiej „Rachunkowość czy 

controlling – którą specjalność wybrać?” Była to debata inna niż wszystkie, gdyż jej celem 

była pomoc młodszym studentom w wyborze specjalności.  

Naszą drużynę tworzyli: 

− Sabina Blok, 

− Agata Majda, 

− Małgorzata Wołczyk, 

− Mateusz Helit. 
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10.  Zakaz handlu w niedzielę w ogólnym rozrachunku jest korzystnym rozwiązaniem – 

debata oksfordzka 

Tym razem członkowie naszego Koła podjęli się kontrowersyjnego tematu, jakim jest 

wprowadzony od marca 2018 roku zakaz handlu w niedziele. Teza debaty brzmiała:  

„W ogólny rozrachunku zakaz handlu w niedzielę jest korzystnym rozwiązaniem”.  

W rolach mówców wystąpili: 

− Iwona Matras, 

− Agata Marecik, 

− Maciej Lipka, 

− Agata Majda, 

− Wojciech Ciźla, 

− Elżbieta Burda, 

− Izabela Pawłowska, 

− Karolina Danek. 

Funkcję Marszałka debaty pełnił Mateusz Helit. 

Na szczególne zaznaczenie zasługuje fakt, iż niektórzy z mówców stali po stronie sprzecznej 

z ich wewnętrznymi przekonaniami.  

Debata, po burzliwej dyskusji zarówno między uczestnikami, jak i publicznością, zakończyła 

się zwycięstwem strony opozycji.  

 

Na zdjęciu od lewej: Maciej Lipka, Wojciech Ciźla, Agata Marecik, Karolina Danek, Agata Majda, Elżbieta 

Burda, Izabela Pawłowska, Iwona Matras, Mateusz Helit. 
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11. VAT – nie taki straszny jak go malują – spotkanie III 

 

12 kwietnia 2018 roku zorganizowane zostało trzecie wydarzenie z cyklu „VAT – nie taki 

straszny jak go malują”. Tym razem uczestnicy wydarzenia nauczyli się wypełniać deklaracje 

podatkowe oraz poznali najważniejsze informacje związane z JPK_VAT.  

Organizatorzy wydarzenia: 

− Mateusz Helit, 

− Agata Majda, 

− Karolina Danek. 
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12. Warsztaty z podstaw rachunkowości 

 

W semestrze letnim zorganizowaliśmy warsztaty z podstaw rachunkowości, które były 

skierowane do studentów 1 roku RiC oraz studentów pozostałych kierunków, którzy chcieli 

poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości. W ramach projektu odbyły się dwa 

wydarzenia: 22 i 23 maja, które łącznie zgromadziły ponad 80 uczestników.  
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W projekt zaangażowani byli: 

• Iwona Matras,  

• Sabina Blok, 

• Małgorzata Wołczyk, 

• Paulina Blicharz, 

• Dominik Talarek. 

 

Udziały w konkursach i konferencjach 

1. Ogólnopolski Konkurs z Rachunkowości PAC 

 

Członkowie naszego Koła: Anna Siwiec i Damian Bednarczyk oraz studentka Audytu 

finansowego Ewa Łęgowska zajęli zaszczytne II miejsce w trakcie finału Ogólnopolskiego 

Konkursu z Rachunkowości PAC. Finał konkursu odbył się 16 marca w Łodzi.   

 
Na zdjęciu od lewej: Damian Bednarczyk, Anna Siwiec, Ewa Łęgowska. 

Laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!  
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2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w zarządzaniu” 

 

W dniach 8-9 maja odbyła się VII edycja Konferencji Naukowej „Współczesne trendy  

w zarządzaniu”, w której uczestniczyły: Joanna Mikrut i Katarzyna Krakowiak oraz Agata 

Majda. 

Nasze reprezentantki wzięły udział w sesji posterowej oraz zgłosiły napisane artykuły do 

publikacji pokonferencyjnej. 

3. Międzynarodowa Konferencja Wydziału Zarządzania 

 

W dniach 29-30 maja obyła się 10 edycja Konferencji Wydziału Zarządzania „Wiedza – 

Gospodarka – Społeczeństwo”. W trakcie konferencji obyły się sesje studenckie: referatowa  

i posterowa. Nasze Koło w sesji posterowej reprezentowały: 

− Joanna Mikrut, 

− Katarzyna Krakowiak,  

− Sabina Blok, 

− Ilona Burda. 

Dodatkowo, w sesji referatowej wziął udział Wojciech Ciźla. 

 


	Zarząd Koła
	Projekty realizowane na fanpage’u Koła
	Organizowane wydarzenia oraz inne aktywności
	1. Forum Rozwoju
	2. Formy opodatkowania indywidualnych przedsiębiorców
	3. Zalicz z nami finansową na 5!
	4.VAT – nie taki straszny jak go malują
	5. Umowa zlecenie jest korzystniejsza dla pracującego studenta niż umowa o pracę  - debata oksfordzka
	6. Każda pliszka swój ogonek chwali – o zaletach studiowania rachunkowości
	7. VAT – nie taki straszny jak go malują, spotkanie II
	8. Zobacz jakie to proste – rozlicz swój PIT razem z KNR – edycja II
	9. Udział w debacie „Rachunkowość czy controlling – którą specjalność wybrać”
	10.  Zakaz handlu w niedzielę w ogólnym rozrachunku jest korzystnym rozwiązaniem – debata oksfordzka
	11. VAT – nie taki straszny jak go malują – spotkanie III
	12. Warsztaty z podstaw rachunkowości

	Udziały w konkursach i konferencjach
	1. Ogólnopolski Konkurs z Rachunkowości PAC
	2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w zarządzaniu”
	3. Międzynarodowa Konferencja Wydziału Zarządzania




