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Od Zespołu Redakcyjnego 

Szanowni Autorzy i Czytelnicy, 

tom 101 (157) jest pierwszym numerem „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” 

opublikowanym w 2019 roku, który rozpoczyna czterdziesty trzeci rok wydawania 

czasopisma. Niniejszy tom zawiera dziewięć artykułów – pięć w języku polskim 

i cztery w języku angielskim. W tomie tym zamieszczono również recenzję serii 

(siedmiu) monografii wydanych w 2018 roku z okazji jubileuszu 70-lecia aktywności 

naukowo-dydaktycznej Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim, funk-

cjonującej od 1994 roku na Wydziale Zarządzania, a wcześniej w strukturach Wy-

działu Ekonomiczno-Socjologicznego, a także wykaz konferencji z zakresu rachun-

kowości i finansów planowanych w 2019 roku przez szkoły wyższe w Polsce.  

Osiem artykułów w tym tomie ZTR prezentuje wyniki najnowszych dociekań i ba-

dań naukowych polskich pracowników naukowych z zakresu rachunkowości i finan-

sów. Trzy z nich, w języku angielskim, zostały zamieszczone w dziale pt. W kierunku 

umiędzynarodowienia,  mając na względzie konieczność wzrostu cytowalności arty-

kułów polskich autorów w literaturze zagranicznej oraz zwiększenie stopnia rozpo-

znawalności ZTR w zagranicznym środowisku naukowym rachunkowości, finansów 

i zarządzania. 

Artykuł w dziale Ze współpracy z zagranicą przedstawia wyniki badań empirycz-

nych przeprowadzonych przez Karstena Eisenschmidta i Ute Vanini, profesorów z Kiel 

University of Applied Sciences w Niemczech. 

Zachęcając Państwa do wnikliwej lektury wszystkich teksów, pozwalam sobie 

zwrócić uwagę właśnie na artykuł niemieckich autorów. Przeanalizowano w nim czynni-

ki wpływające na wdrożenie zasad niemieckiego Kodeksu ładu korporacyjnego (Cor-

porate Governance  – CG) w 306 spółkach publicznych w 2015 roku. Autorzy zasto-

sowali w badaniu  bardziej wyrafinowaną metodę pomiaru stopnia wdrożenia zasad CG 

niż stosowano w innych,  wcześniejszych badaniach. Wyniki badania ukazały znaczący 

pozytywny wpływ rozproszenia własności i wielkości firmy na zgodność z zasadami 

CG. Analiza innych czynników, np.  zaangażowania rodziny czy liczebności rady nad-

zorczej, pozwoliła autorom wnioskować, że mają one zakładany wpływ, ale nie mają 

wymaganego poziomu istotności statystycznej. Wyniki badania stanowiły podstawę 

m.in. do stwierdzenia, że główną przesłanką stosowania zasad CG nie jest zmniejsze-

nie konfliktu agencji, ale dostosowanie się do praktyk wdrożonych przez podobne 

podmioty, na co wskazuje zmienna wielkość spółki.  
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Dążąc do realizacji zadań w 2019 roku w celu umiędzynarodowienia czasopisma 

ZTR, w tym przewidzianych w projekcie zgłoszonym w ramach I edycji konkursu 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie Wsparcie dla czasopism 

naukowych, Zespół Redakcyjny ZTR prosi polskich autorów o zgłaszanie interesujących 

artykułów naukowych w języku angielskim, w tym napisanych we współautorstwie 

z zagranicznymi kolegami. Zapraszamy też pracowników naukowych z zagranicy do 

przysyłania artykułów zarówno do regularnych tomów ZTR, jak i tomu tematycznego. 

Artykuły należy zgłaszać  w systemie redakcyjnym Publishers Panel Index Copernicus: 

https://ztr.skwp.pl/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT.  

W zgłaszanym artkule w przypisach z afiliacjami autorów prosimy o podawanie 

numeru ORCID każdego autora, a także prosimy o kompletne wypełnianie pól w sys-

temie Publishers Panel podczas rejestracji artykułu.  

 

Z wyrazami szacunku 
Anna Szychta  

redaktor naczelny  
 


