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RECENZJE I KRONIKA

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ
„ZARZĄDZANIE FINANSAMI W JEDNOSTKACH
GOSPODARCZYCH I BUDŻETOWYCH”
Aldona Standar, Joanna Średzińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
W dniach 10-11 kwietnia 2008 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Zarządzanie finansami w jednostkach gospodarczych i budżetowych”. Konferencję, pod przewodnictwem prof. dr hab. Mirosława Wasilewskiego,
zorganizowała Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości, Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości.
Konferencja miała na celu przedstawienie wyników badań naukowych oraz praktycznych aspektów zarządzania szeroko pojętymi finansami, a także integrację osób
zainteresowanych problematyką finansów jednostek gospodarczych i budżetowych.
Tematyka konferencji obejmowała finanse przedsiębiorstw, instytucji finansowych,
budżetu centralnego, samorządów terytorialnych oraz zagadnienia związane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Na konferencję nadesłano ponad 60 referatów, a w
obradach uczestniczyło około 90 osób – pracowników uczelni i instytucji naukowych
oraz przedstawicieli praktyki.
Konferencję rozpoczęły wystąpienia: Kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji
Przedsiębiorstw – prof. dr hab. Wojciecha Ziętary, JM Rektora SGGW – prof. dr hab.
Tomasza Boreckiego oraz Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych – prof. dr hab.
Bogdana Klepackiego.
Obrady miały charakter moderowanych dyskusji, odbywających się po każdej z wydzielonych sesji tematycznych. Problematykę konferencji ujęto w sześciu sesjach, pt.:
1. Uwarunkowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw agrobiznesu.
2. Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw agrobiznesu.
3. Ryzyko i finansowanie działalności przedsiębiorstw.
4. System informacyjny rachunkowości.
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5. Oferta produktowa banków i wykorzystanie kredytów w rolnictwie.
6. Finansowanie przedsiębiorczości i samorządu lokalnego.
Poszczególnym sesjom tematycznym przewodniczyli: prof. dr hab. Wojciech Ziętara, prof. dr hab. Krystyna Brzozowska, prof. dr hab. Grażyna Karmowska, prof. dr hab.
Mirosław Wasilewski, dr hab. Stanisław Bagieński oraz dr hab. Sławomir Juszczyk.
Prace przedstawione w pierwszej sesji dotyczyły między innymi oceny kondycji finansowej spółdzielni mleczarskich oraz gospodarstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się poziomu płynności finansowej. Następnie podjęto kwestie
związane z zastosowaniem wybranych metod ilościowych do oceny działalności przedsiębiorstwa oraz pomiarem ryzyka w długim czasie. Ponadto poruszono tematykę finansowania działalności inwestycyjnej w gospodarstwach rolnych, między innymi z wykorzystaniem wsparcia finansowego z funduszy UE. W kolejnych sesjach wskazano na
brak jednolitych rozwiązań w zakresie standardów dotyczących systemu rachunkowości
oraz omawiano zagadnienia, związane z ofertą produktową banków i badaniem zdolności kredytowej przedsiębiorstw. Rozpatrywano również problematykę rozwoju lokalnego. Autorzy wystąpień odnieśli się zarówno do ogólnej sytuacji dochodowej gmin, jak
i wpływów budżetowych z tytułu podatku dochodowego. Zwrócono także uwagę na
kwestie wpływu statusu administracyjnego gminy na podatkowe uwarunkowania rozwoju agroturystyki. Pozostałe artykuły były poświęcone, między innymi, funduszom
zalążkowym, finansowaniu ochrony środowiska, narzędziom motywowania pracowników w przedsiębiorstwach itp.
Warto podkreślić, że wszystkie pozytywnie zrecenzowane opracowania zostały opublikowane w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (nr 64-66). Obrady zakończyło sprawozdanie z przebiegu konferencji, przygotowane przez prof. dr hab. Wojciecha Ziętarę oraz podziękowania organizatorów za udział w konferencji.
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