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 Od Zespołu Redakcyjnego  
 

Szanowni Autorzy i Czytelnicy, 

numer 106 (162) „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” (ZTR) jest pierwszym 

opublikowanym w 2020 roku, który rozpoczyna już czterdziesty czwarty rok wyda-

wania czasopisma. Niniejsze wydanie ZTR zawiera dziesięć artykułów naukowych 

(siedem w języku polskim i trzy w języku angielskim), sprawozdanie z forum przed-

stawicieli nauki i praktyki gospodarczej dotyczącego controllingu, które odbyło się 

w Uniwersytecie Szczecińskim w grudniu 2019 roku, a także – jak co roku w numerze 

ZTR wydawanym jako pierwszy – wykaz konferencji naukowych z zakresu rachun-

kowości i finansów planowanych przez polskie uczelnie w rozpoczętym roku.   

 Wszystkie artykuły zamieszczone w tym numerze ZTR prezentują wyniki najnow-

szych prac badawczych polskich pracowników naukowych z zakresu rachunkowości 

i finansów, w tym jeden został napisany we współpracy z autorem zagranicznym. 

Trzy artykuły w języku angielskim publikujemy w dziale pt. W kierunku umiędzyna-

rodowienia / Towards internatonalization, który staje się trwałą częścią kolejnych 

wydań ZTR. Zespół Redakcyjny wraz z autorami dąży bowiem do zwiększenie stop-

nia rozpoznawalności czasopisma ZTR w zagranicznym środowisku naukowym ra-

chunkowości, finansów i zarządzania.  

Zachęcając czytelników do wnikliwej lektury wszystkich teksów wchodzących 

w skład niniejszego numeru ZTR, pozwalam sobie zwrócić uwagę właśnie na artykuły 

w języku angielskim. W pierwszym artykule zespół autorski dokonał zestawienia i oceny 

artykułów z zakresu rachunkowości zarządczej ukierunkowanej na logistykę i zarzą-

dzanie łańcuchem dostaw, opublikowanych w wybranych czasopismach naukowych 

w Polsce. Analizą objęto artykuły, które ukazały się w latach 2010–2018 w trzech 

czasopismach: „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Logistyka” i „Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”. Autorzy wykazali, że niewielka licz-

ba artykułów w tych czasopismach naukowych dotyczyła rachunkowości zarządczej 

w działalności logistycznej, opublikowane artykuły nie nawiązują do teorii naukowych, 

a także w niewielu z nich przedstawiono wyniki własnych badań empirycznych, 

np. ankietowych czy z zastosowaniem wywiadów.  

Autorzy drugiego artykułu zaprezentowali wyniki badania dotyczącego obligatoryj-

nego przyjęcia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 

w krajach rozwijających się na przykładzie Iraku. Uważają oni m. in., że przyjęcie 

MSSF w Iraku raczej nie poprawi porównywalności informacji finansowych, a słabo 

rozwinięty system polityczny i narzekanie na zasady najprawdopodobniej ograniczają 

rzetelny proces wdrożenia MSSF.  
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Kolejny zespół autorski przyjął jako cel swojego artykułu poznanie kariery specja-

listów ds. rachunkowości zatrudnionych w centrach usługowych Business Process 

Outsourcing (BPO) i Shared Service Centers (SSC), koncentrując uwagę na identyfi-

kacji podobieństw i różnic w rozwoju kariery przy tych dwóch modelach outsourcingu 

usług księgowych. Dane pozyskano od polskich księgowych zatrudnionych w cen-

trach typu BPO i SSC działających w Krakowie na podstawie przeprowadzonego 

badania ankietowego. Autorzy wykazali zróżnicowanie cech karier w tych dwóch 

rodzajach centrów. Księgowi zainteresowani szybką karierą, szkoleniami oraz pracą 

w międzynarodowym otoczeniu częściej wybierają zatrudnienie w centrach typu BPO. 

Poziom satysfakcji i percepcja pracy są zaś porównywalne w obu typach centrów.  

Zespół Redakcyjny, kontynuując w 2020 roku realizację zadań w celu zwiększenia 

stopnia umiędzynarodowienia czasopisma, w tym wskazanych w projekcie ZTR 

w ramach I edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w progra-

mie Wsparcie dla czasopism naukowych, zachęca polskich autorów do zgłaszania 

intersujących artykułów naukowych w języku angielskim, w tym przygotowanych we 

współautorstwie z zagranicznymi kolegami. Zapraszamy też pracowników nauko-

wych z zagranicy do przysyłania artykułów zarówno do wydań regularnych ZTR, jak 

i numeru tematycznego pt. Accounting as a source of financial and non-financial 

information, który zostanie opublikowany na początku ostatniego kwartału 2020 roku. 

Zaproszenie do numeru tematycznego jest dostępne na stronie internetowej https:// 

ztr.skwp.pl/api/myfiles/view/851700. Artykuły należy zgłaszać w systemie redakcyj-

nym ICI Publishers Panel (PP): 

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

Za pośrednictwem sytemu PP odbywa się proces anonimowego recenzowania 

zgłaszanych artykułów, weryfikacja oryginalności nadsyłanych teksów z wykorzysta-

niem narzędzia antyplagiatowego SimilarityCheck, a także przysłanie przez autorów 

poprawionych wersji artykułów oraz anonimowych odpowiedzi autorów dla recen-

zentów. Odpowiedzi te powinny zawierać szczegółowe informacje o zakresie i spo-

sobie uwzględnienia uwag i zaleceń zawartych w recenzjach.  

Na zakończenie z zadowoleniem informuję, że od numeru 106 (162) ZTR w wer-

sji papierowej ukazują się w okładce według nowego wzoru i w zmienionej kolory-

styce, a na stronach tytułowych artykułów znajduje się logo zarówno wydawcy, jak 

i czasopisma.  

 

Z wyrazami szacunku 

Anna Szychta  

redaktor naczelny  
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