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Szanowni Czytelnicy,
Przedkładając pierwszy numer „Zeszytów Naukowych” w 2019 r., chciałbym
krótko przedstawić zamierzenia Zespołu Redakcyjnego na najbliższą przyszłość.
Naszym priorytetem pozostaje nadal doskonalenie czasopisma pod względem
merytorycznym i redakcyjnym oraz jego upowszechnianie w środowisku
naukowym. W bieżącym roku będziemy systematycznie zwiększać udział autorów
zewnętrznych, co jest jednym z wymogów formalnych w procesie oceny czasopism.
Chciałbym zachęcić autorów do składania do publikacji artykułów w języku angielskim, co pozytywnie wpływa na rozpoznawalność i budowanie międzynarodowej
pozycji naukowej, a w konsekwencji prowadzi do wzrostu cytowalności publikowanych prac. Miło mi poinformować, że czasopismo „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie” zostało ujęte w międzynarodowej bazie European
Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS). Naszym
celem strategicznym pozostaje uzyskanie indeksacji w bazie Scopus.
W obecnym numerze znajdziemy artykuły z zakresu ekonomii, finansów
i zarządzania. Otwiera je opracowanie Krzysztofa Brońskiego przedstawiające
w ogólnym zarysie zagadnienie handlu w Krakowie i dystrykcie krakowskim
w okresie okupacji. Na podstawie analizy materiału źródłowego, obejmującego
głównie handel legalny, omówione zostały tendencje zmian w zakresie handlu
hurtowego i detalicznego. Poruszony też został wątek handlu nielegalnego, który
w tym czasie stanowił ważne źródło zaopatrzenia mieszkańców. Kolejny artykuł,
autorstwa Rafała Bołoza, zawiera przegląd teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy literatury przedmiotu autor przedstawił główne nurty
badawcze i koncepcje umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz występujące
między nimi powiązania. Elena Borgardt poświęca swój artykuł teorii łańcucha
środków i celów (Means-end Chain Theory), podejmując próbę określenia możliwości rozwoju tej teorii poprzez integrację podejścia self-concept z modelem
perspektywy behawioralnej (BPM). Z jednej strony autorka określa w swoich
rozważaniach wielowymiarowe czynniki symboliczne na poziomie mikrostrukturalnym, z drugiej zaś, rozpoznając czynniki otoczenia, wskazuje na możliwości
wykorzystania modeli BPM na poziomie makrostrukturalnym. W efekcie przeprowadzonych analiz podejmuje próbę określenia założeń metateorii związanej
z rozszerzoną koncepcją łańcucha środków i celów. Przedmiotem analizy w arty-
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kule Doroty Kędzior jest struktura kapitału małych i średnich przedsiębiorstw.
Autorka zaprezentowała podstawowe teorie struktury kapitału odnoszące się
do tej grupy przedsiębiorstw. Następnie przedstawiła wyniki badań empirycznych na próbie 6727 podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw. Przeprowadzona analiza, obejmująca
okres 2012–2016, pozwoliła na określenie poziomu zadłużenia krótko- i długoterminowego oraz wskazanie różnic branżowych w tym zakresie. Trzy ostatnie
artykuły poświęcone są informatycznym aspektom zarządzania w sądach. I tak,
Mariusz Grabowski prezentuje koncepcję informatycznego systemu rezerwacji
zasobów w sądach powszechnych. Jest to przykład tzw. dobrej praktyki informatycznej w zakresie zarządzania zasobami rzeczowymi organizacji. Powstała
ona jako efekt wdrożeniowy pilotażu projektu dobrego zarządzania jednostkami
wymiaru sprawiedliwości. Autor przedstawił cele dobrej praktyki, jej elementy
oraz efekty wdrożeniowe. Z kolei Jan Madej omawia koncepcję zarządzania
aktami sądowymi w postaci cyfrowej. Jest to przykład dobrej praktyki wykorzystania systemu klasy document management system (DMS) w zarządzaniu
aktami sądowymi. W artykule przedstawiono warunki wdrożenia wspomnianej
praktyki, cele i korzyści wynikające z jej wdrożenia oraz wnioski. W ostatnim
z artykułów Jan Trąbka omawia koncepcję narzędzia informatycznego pod nazwą
„elektroniczny nakaz doprowadzenia” (tzw. e-nakaz), przeznaczonego dla organów
wymiaru sprawiedliwości. Stanowi ona dobrą praktykę służącą elektronicznej
wymianie danych dotyczących zleceń doprowadzeń oskarżonych i świadków do
sądu przez policję. Autor wskazuje korzyści zastosowania e-nakazu wyrażające
się zmniejszeniem kosztów przesłania informacji, pracochłonności procesu oraz
czasu wymiany informacji.
Oddając do rąk Czytelników pierwszy numer Zeszytów Naukowych w 2019 r.,
mam nadzieję, że zawarte w nim opracowania naukowe spotkają się z zainteresowaniem i stanowić będą pomoc oraz inspirację do podejmowania badań naukowych i publikowania ich wyników na łamach naszego czasopisma.
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