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Od Zespołu Redakcyjnego 

Szanowni Autorzy i Czytelnicy, 

Niniejszy tom „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” (ZTR), nr 103 (159), za-

wiera wybrane artykuły, które zostały przygotowane na Ogólnopolski Zjazd Katedr 

Rachunkowości 2019. Tegoroczny Zjazd został zorganizowany przez Instytut Ra-

chunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego pod hasłem Rachunkowość w zarządzaniu 

jednostkami gospodarczymi. Zjazd odbył się w Szczecinie w dniach 18–20 września 

2019 roku. Celem Zjazdu, jak co roku, była wymiana poglądów na temat aktualnych 

problemów dotyczących nauki, praktyki i dydaktyki rachunkowości oraz zacieśnienie 

współpracy między ośrodkami akademickimi, a także integracja środowiska nauko-

wego. Tematyka nadsyłanych referatów miała dotyczyć różnorodnych zagadnień, 

a w szczególności: rachunkowości jako dyscypliny między zarządzaniem a finansami, 

sprawozdawczości i rewizji finansowej, controllingu/rachunkowości zarządczej, be-

hawioralnych aspektów rachunkowości, wyzwań rachunkowości sektora finansów 

publicznych, cyfrowej rewolucji w rachunkowości, pomiaru i raportowania dokonań, 

opodatkowania przedsiębiorstw oraz audytu wewnętrznego. 

Na Zjazd Katedr nadesłano prawie 70 referatów przygotowanych przez pracowni-

ków naukowo-dydaktycznych ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju. Spo-

śród zgłoszonych artykułów organizatorzy zarekomendowali siedemnaście artykułów 

do opublikowania w ZTR. Uwzględniając wyniki anonimowych recenzji, do niniej-

szego tomu zakwalifikowano trzynaście tekstów (jedenaście w języku polskim i dwa 

w języku angielskim). Dotyczą one wszystkich obszarów rachunkowości: sprawoz-

dawczości finansowej (ujawniania obszarów i czynników ryzyka w sprawozdaniach 

z działalności spółek giełdowych, wyceny elementów sprawozdań finansowych, księ-

gowego kształtowania wyniku finansowego, raportowania wskaźników finansowych, 

rachunkowości podmiotów gospodarki komunalnej), sprawozdawczości zintegrowa-

nej (tworzenia wartości w raporcie zintegrowanym, raportowania społecznej odpo-

wiedzialności), rachunkowości zarządczej (rachunku kosztów w systemie informa-

cyjnym szpitala, zależności między zastosowaniem metod rachunkowości zarządczej 

a wielkością przedsiębiorstwa), rachunkowości behawioralnej (postrzegania biegłych 

rewidentów i księgowych), historii rachunkowości (osiągnięć wrocławskiego ośrodka 

rachunkowości), edukacji rachunkowości (zrównoważonego paradygmatu kształcenia 

w szkole wyższej w aspekcie wyzwań sprawozdawczości zintegrowanej) oraz podatków 

(wpływu optymalizacji podatkowej na obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw). 

Taki zakres tematyczny artykułów świadczy o bardzo szerokim spektrum zaintereso-

wań badawczych polskiego środowiska naukowego rachunkowości.  

http://www.ztr.skwp.pl/


8                                                                                                                        Od Zespołu Redakcyjnego 
 

 

Przyjęte artykuły są także różnorodne pod względem stosowanych metod badaw-

czych. Znajdziemy wśród nich opracowania z wykorzystaniem zarówno metod ilościo-

wych (w tym z zastosowaniem statystyki matematycznej), jak i jakościowych. Są za-

równo tradycyjne, jak i nowatorskie podejścia badawcze w polskiej nauce rachunko-

wości. Do tych drugich należą np. zastosowanie metafor i analiza treści. Różnorakie są 

również materiały badawcze analizowane przez autorów artykułów: sprawozdania fi-

nansowe i inne raporty biznesowe, dane z ankiet, regulacje rachunkowości, komentarze 

i opinie na ich temat, publikacje książkowe, programy nauczania.  

Wokół tematów artykułów opublikowanych w niniejszym numerze, pozostałych 

zgłoszonych artykułów oraz wygłoszonych referatów podczas obrad Ogólnopolskiego 

Zjazdu Katedr Rachunkowości toczyła się zatem wielowątkowa i żywa dyskusja nau-

kowa i wymiana poglądów między przedstawicielami poszczególnych ośrodków aka-

demickich reprezentujących polską naukę rachunkowości. Wszystko to stanowi istotny 

wkład w jej rozwój. 

W niniejszym tomie został także opublikowany artykuł w dziale Z historii rachun-

kowości autorstwa profesora Zbigniewa Lutego, pełniącego funkcję przewodniczącego 

Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Artykuł zawiera charaktery-

stykę dwóch pierwszych dekad wydawania profesjonalnego miesięcznika „Rachunko-

wość”. Okazją do opublikowania tego tekstu jest obchodzony w 2019 roku jubileusz 

70-lecia obecności tego czasopisma na rynku wydawniczym i służby informacyjno- 

-edukacyjnej środowisku zawodowemu księgowych w Polsce.  

Zespół Redakcyjny „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” kieruje do Redak-

cji „Rachunkowości” serdeczne gratulacje z okazji 70-lecia istnienia czasopisma i ży-

czy dalszych sukcesów na trudnym rynku wydawniczym. Szczególne gratulacje i po-

dziękowania składamy Panu Redaktorowi Doktorowi Zbigniewowi Fedakowi za wie-

loletnią i niestrudzoną działalność merytoryczną i edytorską, a przez to wielki i nieo-

ceniony wkład w edukację wielu pokoleń praktyków i pracowników naukowych 

w dziedzinie rachunkowości. Szanowny Pan Redaktor jest dla nas niedoścignionym 

wzorem wiedzy, pomysłowości, fachowości i skrupulatności.  
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