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To już 12. numer czasopisma „Finanse i Prawo Finansowe”. Mijają właśnie 

trzy lata obecności naszego kwartalnika na polskim rynku czasopism nauko-

wych. Cieszymy się niemałym zainteresowaniem Autorów i Czytelników, co 

daje nam motywację do dalszej pracy. W przyszłym roku czeka nas nowa ocena 

parametryczna czasopism. Ufamy, że dzięki dbałości naszych Recenzentów 

o poziom merytoryczny publikowanych tekstów, a także wysiłkom Redakcji 

związanym z wypełnieniem kryteriów formalnych, uda nam się spełnić oczeki-

wania odnośnie do ministerialnej punktacji czasopisma. Już teraz pragnę po-

dziękować wszystkim Autorom i Recenzentom za ich trud. Jako iż czasopismo 

aktywnie włącza się w propagowanie otwartego dostępu do nauki i udostępnia 

wszystkie artykuły na swej stronie internetowej, a ponadto jest indeksowane 

w kilku bazach, Autorzy mogą liczyć na szersze rozpowszechnienie Ich publika-

cji. Mamy nadzieję, że ułatwi to zwiększenie rozpoznawalności samych Auto-

rów oraz cytowalności ich tekstów. 

Artykuły zawarte w prezentowanym Państwu numerze dotyczą różnych aspek-

tów szeroko pojmowanego nadzoru nad rynkiem finansowym (tj. z uwzględnieniem 

kwestii ochrony konsumentów).  

Artykuł autorstwa Małgorzaty Strzelczyk omawia zadania instytucji sieci 

bezpieczeństwa finansowego w Polsce. W dobie aktywnych przemian w global-

nym systemie finansowym i redefiniowania całej architektury regulacyjno-

-nadzorczej, warto przyjrzeć się krytycznie rolom instytucji, które odpowiadają 

za stabilność polskiego sektora finansowego.  

W ostatnich latach szczególnie dużo uwagi poświęca się kwestiom ochrony 

konsumenta. To jedno z kluczowych zadań instytucji nadzorujących rynek. Jed-

nym z fundamentów stabilności finansowej jest zaufanie do pośredników finan-

sowych, toteż dbałość o jakość relacji tych podmiotów ze słabszymi uczestni-

kami rynku musi mieć wsparcie odgórne. Karolina Wróblewska analizuje 

w swym artykule system dochodzenia roszczeń przez konsumentów. Anna Mlo-

stoń-Olszewska porusza zaś kwestię budzącą wiele kontrowersji – ochronę kon-

sumentów korzystających z usług instytucji pożyczkowych.  

Ostatnie z podejmowanych w niniejszym numerze zagadnień dotyczy opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Magdalena Suska opisuje polemikę 
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związaną z kwestią właściwości nadzoru nad uchwałami dotyczącymi ustano-

wienia owych opłat.  

Podobnie jak w poprzednich numerach, tak i w tym znajduje się nasza stała 

rubryka: dodatek kwartalny, w którym prezentowane są syntetyczne informacje 

na temat aktualnego stanu finansów.  

 

* * * 

 

Redakcja „Finansów i Prawa Finansowego” życzy wszystkim Czytelnikom, 

Autorom i Współpracownikom (w tym zwłaszcza Recenzentom) udanego, peł-

nego sukcesów 2017 roku. W czasach, gdy finanse są szczególnie wrażliwe, 

a prawo szczególnie zmienne, wszystkim nam życzymy nieustająco dobrych 

finansów i prawa finansowego. 
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