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Wstęp
W pięćdziesiątym ósmym numerze czasopisma „Ekonometria” opublikowano 6 artykułów. Małgorzata Rószkiewicz podjęła się oceny wpływu tematyki badania oraz organizacji procesu badawczego na poziom wskaźnika braku odpowiedzi. W kolejnym
artykule Łukasz Skowron zaprezentował wyniki badań nad wpływem cech socjodemograficznych na wyniki modelowania ścieżkowego zjawisk satysfakcji i lojalności
klientów. Fryderyk Mirota i Natalia Nehrebecka przedstawili możliwości wykorzystania
dynamicznych modeli panelowych w badaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw na
przykładzie modelowania transakcyjnej rezerwy płynności. Następny artykuł, autorstwa
Ewy Genge, dotyczy zastosowania modeli IRT oraz LC-IRT dla zmiennych politomicznych (o kategoriach uporządkowanych). Radosław Mącik dokonał oceny form i zakresu
informacji o metodyce badawczej w polskich czasopismach naukowych dotyczących
marketingu i konsumpcji. W ostatnim artykule Bogna Kaźmierska-Jóźwiak zaprezentowała zmiany w zakresie dywidend wobec zmian rentowności spółek notowanych na
GPW w Warszawie.
W niniejszym numerze zamieszczono również wspomnienie Antoniego Smoluka
o profesor Ilonie Kopocińskiej.
Agnieszka Stanimir

Introduction
In the fifty-eighth issue of Econometrics journal six articles are published. Małgorzata
Rószkiewicz assesses the impact of the research topic and the organization of the research process on the level of the non-response rate. In the next paper, Łukasz Skowron,
shows results of research on the influence of the socio-demographic factors on the effects of the path relation models in the areas of customer satisfaction and loyalty. The
article by Fryderyk Mirota, Natalia Nehrebecka presents dynamic panel data models
in corporate finance on the example of cash holdings. The next article, by Ewa Genge,
covers the problems of IRT and LC-IRT models used for items with ordinal polytomous
responses. Radosław Mącik preliminary evaluates practices of reporting methodological
information in Polish scientific papers on marketing, consumption and consumer behavior. In the last article of the journal, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, describes dividend
changes and future profitability changes – evidence from Polish listed companies.
In the current issue there is also a memoir of Antoni Smoluk about Professor Ilona
Kopocińska.
Agnieszka Stanimir

