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 Od Zespołu Redakcyjnego  
 

 

Szanowni Autorzy i Czytelnicy, 

 

przekazujemy Państwu  numer 107 (163) „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” 

(ZTR) opublikowany jako drugi w 2020 roku. Niniejsze wydanie ZTR zawiera siedem 

artykułów naukowych (trzy w języku polskim i cztery w języku angielskim) oraz 

zaproszenie do składania artykułów do kolejnego tematycznego numeru ZTR w języku 

angielskim, który planujemy wydać w 2021 roku.  

Spośród trzech obszernych tekstów w języku polskim dwa dotyczą zagadnień bie-

żących, a trzeci historii rachunkowości.   

M. Kawacki przedstawił zakres i formy informacji ujawnianych na temat modelu 

biznesu w ramach ujawniania informacji niefinansowych w raportach rocznych za 

2017 i 2018 rok 14 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w War-

szawie, wchodzących  w skład indeksu WIG20. Z badania wynika, że informacje 

o modelu biznesu ujawniane w tych raportach mogą być porównywalne między spół-

kami oraz mogą i często są już porównywalne w czasie. Ponadto w zbiorze raporto-

wanych informacji o modelu biznesu pojawiła się część wspólna występująca we 

wszystkich przebadanych spółkach, tj. informacje o łańcuchu tworzenia wartości. 

Celem artykułu autorstwa M. Kawczyńskiej jest określenie cech osobowości oraz 

umiejętności, jakie posiadają specjaliści rachunkowości zarządczej w przebadanych 

przedsiębiorstwach w Polsce w 2018 roku, a także porównanie uzyskanych wyników 

z rezultatami analogicznego badania z 2015 roku. Na podstawie wyników badania 

ankietowego autorka stwierdza, że do najistotniejszych cech osobowości i umiejętności, 

jakie powinien posiadać specjalista rachunkowości zarządczej, należą zaangażowanie, 

uczciwość i obiektywność oraz umiejętności analityczne. Wśród wymagań dotyczących 

przygotowania zawodowego największe znaczenie respondenci badania przypisali 

znajomości narzędzi informatycznych, wiedzy o rachunkowości zarządczej oraz sze-

rokiemu rozumieniu biznesu.  

Artykuł M. Turzyńskiego w dziale pt. Z historii rachunkowości prezentuje wyniki 

badania dokumentacji dotyczącej organizacji systemu rachunkowości w getcie łódzkim 

(Litzmannstadt Getto) w latach 1940–1944. Z badania wynika, że system rachunko-

wości w getcie łódzkim był w wysokim stopniu uporządkowany, miał rozbudowaną 

wewnętrzną strukturę, co pozostawało w sprzeczności z warunkami funkcjonowania 

żydowskiej dzielnicy zamkniętej. Autor zastosował jako podejście badawcze teorię 

społeczną Z. Baumana, dotyczącą kwestii racjonalności woli przetrwania.  

http://www.ztr.skwp.pl/
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.2462


8  Od Zespołu Redakcyjnego 

Artykuł w języku angielskim autorstwa kolegów z Turcji pracujących w uniwersy-

tetach w Ankarze, zamieszczony w dziale Ze współpracy z zagranicą, też ma charakter 

historyczny. Jego celem jest przedstawienie chronologii rozwoju sprawozdawczości 

dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Autorzy  pokazali historię rozwoju tego typu 

sprawozdawczości  w podziale na trzy główne okresy: okres przed normalizacją – lata 

1962–1998; okres normalizacji (instytucjonalizacji) – lata 1999–2016 oraz okres po 

normalizacji, który rozpoczął się po 2016 roku. Ponadto dla okresu przed normalizacją 

wskazali trzy podokresy na podstawie zdarzeń.  

W dziale pt. W kierunku umiędzynarodowienia publikujemy trzy artykuły w języku 

angielskim polskich autorów.  

J. Gierusz i K. Dąbrowska zajęli się ustaleniem wpływu zmian wartości godziwej

aktywów i zobowiązań na wynik całkowity netto pięciu banków notowanych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie analizy ich skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych za lata 2014–2018. Autorzy wykazali, że przeszacowania 

wartości godziwej wywierają istotny wpływ na wynik finansowy tych banków, nato-

miast wartość godziwa jest  ustalana głównie na pierwszym poziomie hierarchii. Oznacza 

to, że podstawą wyznaczania wartości godziwej są ceny obserwowalne na rynku, a od-

działywanie subiektywnych oszacowań na wynik finansowy jest niewielkie. 

W kolejnym artykule E.W. Maruszewska przedstawiła wyniki eksperymentu, w którym 

zbadano skłonność do powielenia wątpliwego etycznie zachowania w sytuacji wystę-

powania/braku relacji agencji. Z eksperymentu wynika, że wcześniejsza obserwacja 

niewłaściwego wyboru w ramach polityki rachunkowości przy występowaniu relacji 

agencji zmniejsza skłonność do powielenia dyskrecjonalnych wyborów w zakresie wy-

ceny rozrachunków w walutach obcych. Ponadto wykazano, że bez niekorzystnych 

kryteriów podejmowania decyzji respondenci zachowują się bezrefleksyjnie, powielając 

dokonany wybór w ramach polityki rachunkowości ze szkodą dla sprawozdawczości 

finansowej. Otrzymane wyniki dotyczące skłonności do manipulacji polityką rachun-

kowości zostały porównane z taksonomią osobistych filozofii moralnych opracowaną 

przez D.R. Forsytha.  

W ostatnim artykule autorki O. Martyniuk i T. Martyniuk dokonały analizy porów-

nawczej wymogów w zakresie sprawozdawczości finansowej sektora mikro i małych 

przedsiębiorstw i oceny stopnia implementacji zaleceń dyrektywy 13/34/EC do prawa 

krajowego w 16 krajach Europy Środkowo-Wschodniej o różnym poziomie transfor-

macji gospodarczej. Ustalono, że status polityczny kraju nie ma wpływu na zakres im-

plementacji dyrektywy do prawa krajowego i stwierdzono, że choć dyrektywa zezwala 

krajom na uwzględnienie specyfiki danej gospodarki przy określaniu progów wielkości 

przedsiębiorstw i wymogów sprawozdawczych, większość spośród zbadanych krajów 

zastosowała standardowe rozwiązania. Prawie we wszystkich (ponad 90% podmiotów) 

stanowią jednostki mikro raportujące w ograniczonym zakresie, co znacznie ogranicza 

wykorzystanie sprawozdań finansowych do podejmowania decyzji. 

W niniejszym tomie ZTR, jak również bezpośrednio na stronie interesowej czaso-

pisma, zostało zamieszczone zaproszenie do składania artykułów do już dziesiątego, 
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tematycznego numeru ZTR w języku angielskim, który będzie wydany w drugiej po-

łowie 2021 roku. Tematem przyszłorocznego numeru jest Ethical Issues in Accounting 

in Prosperity and a Financial Crisis (Problemy etyczne w rachunkowości podczas do-

brobytu i kryzysu finansowego). Zagranicznym redaktorem goszczącym tego tomu jest 

prof. dr Andrijana Rogošić z Uniwersytetu w Splicie (Chorwacja), a krajowym redak-

torem, koordynującym proces zbierania i recenzowania artykułów jest dr hab. Halina 

Waniak-Michalak. 

Zespół redakcyjny ZTR zaprasza autorów z Polski i zagranicy do przysyłania arty-

kułów w języku angielskim do 31 marca 2021 roku, mieszczących się w zakresie tema-

tycznym tego tomu i w pełni spełniających wymogi edytorskie czasopisma. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Anna Szychta i Justyna Dobroszek 
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