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Z radością i prawdziwą przyjemnością informujemy Państwa o ukazaniu się 

kolejnego numeru czasopisma „Finanse i Prawo Finansowe” („Journal of Finan-

ce and  Financial Law”), drugiego w roku 2018. Zgodnie z przyjętym do tej pory 

porządkiem czasopismo, które oddajemy do Państwa dyspozycji, tradycyjnie 

składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej prezentujemy nadesłane 

artykuły, a w drugiej przedstawiamy tzw. stałą rubrykę. 

Niniejszy numer, podobnie jak poprzednie, zawiera wiele interesujących 

tekstów stanowiących rezultat badań, przemyśleń i refleksji autorów koncertują-

cych się na tematyce finansowej. Czasopismo otwiera artykuł Mateusza Dadeja, 

który za przedmiot badań przyjął system gwarantowania depozytów bankowych. 

Autor, na tle prezentacji genezy i założeń funkcjonowania tego systemu podjął 

próbę porównania różnych rozwiązań tego typu na świecie. W kolejnym artyku-

le Izabela Kudlak opisuje elementy społecznej odpowiedzialności biznesu ban-

ków w perspektywie świadomości studentów. W tym celu analizuje odpowiedzi 

studentów lubelskich studentów, podpowiadając im czasem dowcipnie – jak 

w przypadku wyjaśnienia skrótu CSR (patrz s. 32). Następna autorka, Magdale-

na Lubaś, bada znajomość praw i obowiązków konsumenta na rynku usług ban-

kowych w kontekście jego ochrony. Uzyskane dzięki kwestionariuszowi odpo-

wiedzi związane z powyższą problematyką funkcjonowania rynku bankowego 

odnoszą do samooceny oceny wiedzy badanych respondentów. 

Bartosz Pawęta w swoich naukowych rozważaniach zajmuje się analizą cy-

kli koniunkturalnych na przykładzie Polski. Na podstawie teoretycznego tła 

wyróżnia cykl klasyczny i współczesny. Przy pomocy metody Bry-Boshchana 

identyfikuje cykle w Polsce przed i po kryzysie finansowym roku 2008 oraz 

ocenia odchylenia wykorzystując filtr Hodricka-Prescott’a. Magdalena Sobiesiak 

i Paweł Zagrodniczek badają studentów lubelskich uczelni pod kątem świado-

mości konsumentów zagrożeń i ochrony przed zagrożeniami, które niesie ban-

kowość mobilna. Część pierwszą czasopisma kończy opracowanie Joanny Urba-

nek poświęcone działalności kompensacyjnej Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego. 
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W drugiej części niniejszego kwartalnika znajdują się trzy teksty w których 

odpowiednio: ukazano sylwetkę kolejnego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie 

ekonomii Roberta Engle. Opisywany laureat otrzymał doktorat honoris causa 

Uniwersytetu Toruńskiego w czerwcu 2018 r.; scharakteryzowano sytuację go-

spodarczą w Polsce po I kwartale 2018, uwzględniając ocenę i prognozy, a także 

zaprezentowano koniunkturę w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych.  

 

* * * 

 
Periodyk naukowy, którym jest czasopismo „Finanse i Prawo Finansowe” 

jest otwarte zarówno dla pracowników naukowych, praktyków interesujących 

się problemami finansowymi, jak również dla studentów, czyli wszystkich tych, 

którzy poszukują odpowiedzi na pytania (i ich udzielają) z obszaru finansów 

i prawa. Mamy nadzieję że niniejszy numer spotka się z Państwa przychylnym 

przyjęciem i będzie stanowił inspirację do dalszych naukowych dociekań            

i analiz. 

 

Zachęcamy do lektury tekstów o finansach zarówno w słoneczne, jak 

i deszczowe dni.  
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