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U progu nowego roku akademickiego 2019/2020 oddajemy w ręce Czytelników 

trzeci numer czasopisma „Journal of Finance and Financial Law. Finanse i Pra-

wo Finansowe”. Jest to trzeci numer w bieżącym roku, a dwudziesty trzeci od 

początku istnienia czasopisma. Miło nam poinformować, że czasopismo zgodnie 

z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. 

otrzymało 5 punktów. 

W bieżącym numerze kwartalnika znajdą Państwo pięć artykułów poświę-

conych aktualnym problemom finansowym. Zamieszczone artykuły zawierają 

wyniki badań, które prezentowane były podczas trwania IV ogólnopolskiej kon-

ferencji pt. „Ochrona uczestników rynku usług finansowych”, organizowanej 

przez Katedrę Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego 9 maja 

2019 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. 

Niniejsze wydanie otwiera artykuł dotyczący manipulacji i oszustw na ryn-

ku kapitałowym. Autorki tekstu Aleksandra Iczetkin i Agata Hernik opisują 

rodzaje manipulacji, metody ochrony przed nimi oraz przykłady znanych 

oszustw. Tekst naukowy zawiera elementy „humoru”, co stanowi jego dodatko-

wy atut.   

Propagowanie zdrowego stylu życia zdominowało w ostatnich latach spo-

łeczną dyskusję. W kręgach naukowych, artystycznych, politycznych, sporto-

wych, związanych z medycyną, zwraca się uwagę nie tylko na aspekty środowi-

skowe, żywieniowe, ale także te związane z aktywnością sportową. Uprawianie 

sportu dla jednych stanowi sposób spędzania wolnego czasu, relaksu, dbania 

o zdrowie, a dla innych  jest źródłem utrzymania. Kacper Kowalczyk w artykule 

„Finansowanie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce – stu-

dium przypadku gminy miejskiej Skierniewice” zwraca uwagę, że propagowanie 

aktywności sportowej wymaga odpowiedniej infrastruktury, a ta odpowiednich 

środków finansowych, zarówno na etapie budowy, jak i utrzymania. W przypad-

ku jednostek samorządu terytorialnego ograniczenia budżetowe powodują, że 

władze lokalne dywersyfikują źródła finansowania inwestycji obiektów sporto-

wych i imprez sportowych mając na uwadze jak najlepsze zaspokojenie potrzeb 

lokalnych społeczności. 
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Kolejny artykuł poświęcony został problematyce podatkowej. Magdalena 

Lubaś swoje badania skoncentrowała na roli i znaczeniu podatków w budżecie 

państwa. Wpływy z podatków stanowią główne źródło finansowania zadań pań-

stwa. Uszczelnienie sytemu podatkowego przekłada się na wzrost dochodów 

budżetu. Autorka zwraca uwagę na pojawienie się nowych zobowiązań podat-

kowych, które stanowią dodatkowe źródło dochodów państwa. Wszystkich zain-

teresowanych zmianami w polskim systemie podatkowym i jego finansowymi 

konsekwencjami w latach 2015–2018 odsyłamy do lektury artykułu. 

Artykuł Katarzyny Przytuły poświęcony jest zagadnieniom związanym 

z ochroną konsumentów na polskim rynku bankowym. Autorka zwraca uwagę, 

że postęp technologiczny sprzyjający innowacyjnym rozwiązaniom doprowadził 

do unowocześnienia oferowanych usług bankowych. W ślad za postępem nie 

nastąpił wzrost świadomości i wiedzy ekonomicznej u odbiorców usług. Tym 

samym konsumenci stali się podatni na różnego rodzaju zagrożenia finansowe, 

często w konsekwencji prowadzące do niewypłacalności. W artykule zwrócono 

uwagę na rolę instytucji nadzorczych w zakresie ochrony praw i obowiązków 

konsumenta oraz potrzebę szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, mających 

na celu podnoszenie świadomości klientów rynku finansowego w zakresie przy-

sługujących im praw związanych z ochroną. 

Ostatni artykuł dotyczy finansów przedsiębiorstw i alternatywnego źródła 

finansowania, jakim jest leasing. Ewelina Trzeciak wskazuje na wpływ popraw-

ności ewidencji leasingu  operacyjnego i finansowego na kondycję finansową 

przedsiębiorstw. Autorka na przykładowej inwestycji zaprezentowała wpływ 

rodzaju leasingu na sytuację finansowa przedsiębiorstwa. Jakie są rekomendacje, 

Czytelnik dowie się po przeczytaniu interesującego tekstu wzbogaconego prak-

tycznymi rozwiązaniami. 

Wydanie kończy stała rubryka. W numerze Czytelnik otrzyma skondenso-

waną informację o aktualnej sytuacji gospodarczej Polski oraz zapozna się 

z sylwetką noblisty Herberta Simona. 

Zespół Redakcji „Finansów i Prawa Finansowego” życzy wszystkim Czy-

telnikom, Autorom, Recenzentom i Współpracownikom pomyślnego nowego 

roku akademickiego 2019/2020, nowych inspiracji badawczych i zachęca do 

dzielenia się ich wynikami na łamach naszego czasopisma.   
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