
 

 

 

 
 

www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl 

Finanse i Prawo Finansowe • Journal of Finance and Financial Law • Kwartalnik • 2015, II(3): 5–6 
 

Iwona D. Czechowska, Od Redakcji 

 

5 

Wrzesień/September 2015 ● vol. II, no. 3 ISSN 2353-5601

 
 
 

 
Od Redakcji 

 

 

 
Z radością oddajemy do rąk P.T. Czytelników kolejny numer czasopisma 

Finanse i Prawo Finansowe, który jest świadectwem wielostronnego zaintere-
sowania środowiska finansowego problemami teoretycznymi, praktycznymi, 
ważnymi i aktualnymi. Impulsem do przygotowania artykułów było pojawienie 
się nowych przesłanek, zmiana warunków działania podmiotów w gospodarce, 
turbulencje na rynkach finansowych. W takich okolicznościach Autorzy zajmo-
wali się przemyśleniami oraz prowadzeniem badań nad szczegółowymi rozwią-
zaniami usprawniającymi gospodarkę. Chociaż ich propozycje nie mają charak-
teru globalnego i są zwarte w małej formie, czyli artykule, to jednak warto jest 
pochylić się nad nimi.   

Zróżnicowana i wielowątkowa problematyka zawarta w niniejszym nume-
rze czasopisma dotyczyła następujących obszarów: makroekonomii, bankowo-
ści, rachunkowości, finansów przedsiębiorstw oraz aspektów podatkowych. 
W ramach pierwszego obszaru badawczego Autorzy: K. Kuta i K. Rudnicki 
zaprezentowali w artykule zatytułowanym Funkcjonowanie gospodarki otwartej 
– Model Mundella-Fleminga teoretyczne założenia narzędzia służącego analizie 
policy mix, łączącej politykę fiskalna i monetarną. Autorzy odnotowali, że mo-
del zaprezentowany przez Roberta Mundella i Marcusa Fleminga może być wy-
korzystywany do prezentacji zależności między podstawowymi zmiennymi ma-
kroekonomicznymi. W obszarze bankowość przedmiotem badań Autorów były: 
emisja listów zastawnych oraz ryzyko związane z procesem prania pieniędzy 
i oszustwami finansowymi. W artykule Emisja listów zastawnych na przykładzie 
rynku polskiego i brytyjskiego, T. Lechowicz przedstawił listy zastawne, jako 
źródło pozyskiwania środków pieniężnych przez banki. Ciekawym wątkiem 
w tym artykule było porównanie rynku polskiego z rynkiem brytyjskim, a także 
wskazanie przyczyn braku rozwoju rynku listów zastawnych w Polsce. Nato-
miast w artykule Ryzyko AML i jego znaczenie w działalności banków wartością 
dodaną przez Autorkę W. Zielińską oprócz zarysowania istoty problemu było 
przedstawienie statystycznych metod wykrywania nietypowych transakcji, nio-
sących potencjalnie ryzyko AML (ang. anti-money-laundering). Kolejny obszar 
badawczy w trzecim numerze czasopisma stanowiły zagadnienia związane 
z rachunkowością. W tym przypadku, w artykule Konsolidacja sprawozdań 
finansowych w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości 
Autorka M. Główka skoncentrowała się na dwoistości prawa rachunkowości 
wobec podmiotów gospodarczych, polegającej na stosowaniu przez część przed-
siębiorców przepisów ustawy o rachunkowości, a przez pozostałych, wytycz-
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nych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Cieka-
wym wątkiem tego artykułu jest wskazanie występujących między nimi różnic. 
R. Olczak, Autor artykułu Elastyczność Międzynarodowych Standardów Spra-
wozdawczości Finansowej skoncentrował się na ukazaniu konsekwencji wynika-
jących z elastyczność w treści MSSF. W czasopiśmie FiPF Autorzy podjęli 
również problematykę związaną z finansami przedsiębiorstw, a dokładniej for-
mami finansowania tychże. Przy czym Autorka opracowania, Kredyt inwesty-
cyjny jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, P. Gawron 
skupiła się na porównaniu i ocenie kredytów inwestycyjnych, podkreślając sze-
rokość i zróżnicowanie oferty bankowej dedykowanej tej grupie. Natomiast 
w artykule pod tytułem Factoring as a Special Form of Financing SMEsʼ Activi-
ties – The Case of Enterprises in the Lodz Area Autorki: E. Piguła i M. Pa-
duszyńska badały specyfikę faktoringu jako formy finansowania. W czasopiśmie 
pojawił się również wątek podatkowy reprezentowany przez A. Bednarską 
w artykule Jaką formę opodatkowania dochodu wybrać dla działalności budow-
lanej?, a także R. Bernata Outsourcing usług informatycznych – aspekty podat-
kowe. W pierwszym przypadku podjęto popularny w finansach wątek związany 
z wyborem przez małego i średniego przedsiębiorcę formy opodatkowania. 
W drugim opracowaniu z tego obszaru, ukazany temat jest stosunkowo rzadko 
opisywany, co obok zawartości merytorycznej bardzo dobrze świadczy o anali-
tycznych umiejętnościach, teoretycznej oraz praktycznej wiedzy z dziedziny 
finanse i prawo finansowe. 

Oddając w Państwa ręce czasopismo, polecamy również teksty zawarte 
w stałej rubryce, dodatek kwartalny, opisujące w sposób syntetyczny aktualne 
informacje charakteryzujące system finansowy i gospodarkę. Dziękując wszyst-
kim Autorom i Recenzentom, a także potencjalnym Czytelnikom za udział we 
wspólnym przedsięwzięciu, oczekujemy na kolejne inspiracje i mamy nadzieje 
na dalszą współpracę. 
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