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Od Zespołu Redakcyjnego 

Szanowni Autorzy i Czytelnicy, 

tom 105 (161) jest ostatnim (piątym) numerem „Zeszytów Teoretycznych Rachun-

kowości” (ZTR) opublikowanym w 2019 roku, kończącym czterdziesty trzeci rok 

wydawania czasopisma. W tomie tym zostało zamieszczonych dziewięć artykułów 

i sprawozdanie ze Zjazdu Katedr Rachunkowości, którego organizatorem w 2019 roku 

był Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. W tomie tym publikujemy 

także wykaz recenzentów krajowych i zagranicznych, którzy w 2019 roku w trybie 

anonimowym zrecenzowali artykuły przysłane do opublikowania w ZTR. Zgłoszone 

teksty zrecenzowało 47 recenzentów krajowych i 12 recenzentów zagranicznych, za 

co im serdecznie dziękujemy. 

Oprócz typowej sekcji z różnotematycznymi artykułami naukowymi krajowych 

autorów w języku polskim, w niniejszym tomie zostały wydzielone następujące części 

tematyczne: Biogramy polskich myślicieli rachunkowości, Z historii rachunkowości, 

Ze współpracy z zagranicą oraz W kierunku umiędzynarodowienia.  

W sekcji Biogramy… prof. Edward Nowak zaprezentował dokonania naukowe 

i dydaktyczne profesor Danuty Misińskej (1934–2011), byłego pracownika naukowe-

go Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Bankowej we 

Wrocławiu, która była zainteresowana problematyką z zakresu mikroekonomii i ra-

chunkowości.  

W sekcji historycznej tego tomu został zamieszczony artykuł chrakteryzujący bilanse 

wilanowskiej nieruchomości ziemskiej z okresu międzywojennego (z lat 1929–1938), 

którego właścicielem był hrabia Adam Branicki. Jedną z inspiracji autorki tego arty-

kułu do analizy sprawozdawczości finansowej dóbr wilanowskich były opracowania 

M. Kłuska pt. Dokumenty do dziejów wilanowskiej nieruchomości ziemskiej, wydane

w latach 2011–2016.

W pierwszym artykule w dziale Ze współpracy z zagranicą autorzy zajęli się kwe-

stią prognozy wyników finansowych publikowanych przez analityków giełdowych 

w kontekście generowania dodatkowej informacji o stopach zwrotu z inwestycji w akcje 

spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w drugim 

zaś artykule zespół autorski z Węgier podjął rozważania na temat dotacji w aspekcie 

makro- i mikroekonomicznym. Zespół przedstawił makroekonomiczny wpływ dotacji 

z UE, zmiany w ich zakresie i składnikach na Węgrzech w latach 2004–2017, ich 

znaczenie – w ramach dotacji spójności – dla budżetu państwa oraz aspekt księgowy 

i sprawozdawczy zdarzeń gospodarczych związanych z otrzymaniem i wykorzysta-

niem dotacji według podejść do dotacji państwowych, wynikających z Węgierskich 

Standardów Rachunkowości (HAS). 
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Z kolei w sekcji W kierunku umiędzynarodowienia autorki pierwszego artykułu 

podjęły próbę odpowiedzi na pytanie, czy miara, jaką są dochody całkowite (compre-

hensive income), a która została wprowadzona do sprawozdania finansowego przez 

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, ma większą wartość 

prognostyczną niż wynik finansowy netto. Autor drugiego artykułu w tej sekcji tema-

tycznej przedstawił koncepcję zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) i jej 

wpływ na rachunkowość oraz zaproponował przyszłe kierunki badań w tym zakresie. 

Koniec kolejnego roku wydawania ZTR jest okazją do syntetycznego podsumo-

wania wyników publikacyjnych czasopisma. Z zadowoleniem informujemy, że zgodnie 

z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 roku 

w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów „Zeszyty Teoretyczne Rachunko-

wości” są obecne na nowej liście czasopism punktowanych z liczbą 20 punktów.  

W związku z rozpoczęciem przez Zespół Redakcyjny realizacji projektu w ramach 

programu MNiSW pt. Wsparcie dla czasopism naukowych w latach 2019–2020 zostały 

wykonane wszystkie zadania przewidziane w projekcie na 2019 rok, w tym wydany 

tematyczny tom ZTR, nr 104 (160), w całości w języku angielskim pt. Accounting 

and Behavioral Sciences – a successful marriage or an extravagant crusade?, 

z udziałem redaktora goszczącego, dr. Jari Paranko z Uniwersytetu Tampere w Fin-

landii. Opublikowano artykuły w języku angielskim także w regularnych numerach 

czasopisma. Łącznie zmieszczono w pięciu numerach ZTR 49 artykułów naukowych, 

w tym 19 w języku angielskim.  

 Składamy podziękowania wszystkim autorom za współpracę z Zespołem Redak-

cyjnym ZTR w 2019 roku i zapraszamy do zgłaszania nowych tekstów naukowych 

prezentujących interesujące wyniki projektów i dociekań badawczych, w tym do te-

matycznego numeru w języku angielskim w 2020 roku pt. Accounting as a source of 

financial and non-financial information. Szczegółowe informacje na ten temat są 

dostępne na stronie internetowej czasopisma www.ztr.skwp.pl. 

Na zakończenie informujemy, że w kadencji 2019–2022 do Zespołu Redakcyjnego 

ZTR dołączył nowy redaktor tematyczny, dr hab. Marek Masztalerz, prof. UEP, który 

zastąpił dotychczasowego redaktora, dr. hab. Przemysława Kabalskiego, prof. UŁ. 

W imieniu całego Zespołu Redakcyjnego ZTR życzymy wszystkim autorom, re-

cenzentom, członkom Rady Programowej i czytelnikom naszego czasopisma dużo 

zdrowia, szczęścia, licznych sukcesów zawodowych oraz realizacji wszelkich planów, 

w tym naukowych, w 2020 roku. 
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