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Od Redakcji 
 

 

Przekazujemy Państwu kolejny numer kwartalnika, „Journal of Finance and 

Financial Law. Finanse i Prawo Finansowe”. Jest to pierwszy numer w 2019 

roku, natomiast dwudziesty pierwszy numer, licząc od początku wydania, czyli 

2014 r. To oznacza, że czasopismo funkcjonuje na rynku wydawniczym już 

szósty rok. W najnowszym wydaniu, zgodnie ze zadeklarowanym profilem 

przedstawiono problematykę z dziedziny finansów i prawa, w ujęciu teoretycz-

nym i empirycznym. Jeżeli chodzi o zamierzenia Redakcji to naszą ambicją jest 

umieszczenie czasopisma w renomowanych bazach naukowych, w ciągu naj-

bliższych lat, co spowoduje poszerzenie grupy czytelników i większą rozpozna-

walność Autorów. 

W niniejszym numerze kwartalnika znajdą Państwo cztery ciekawe artyku-

ły. Ich Autorzy dokonują przeglądu ważnych, budzących dyskusję zagadnień, 

dotyczących procesów finansowych, zachodzących w sektorze bankowym, 

ubezpieczeniowym, istotnych dla funkcjonowania gospodarstw rolnych, przed-

siębiorstw i budżetu państwa.  

Dwudzieste pierwsze wydanie czasopisma otwiera artykuł poświęcony te-

matowi, którym jest charakterystyka modelu sprzedażowego equity release 

i przedstawienie go w porównaniu do odwróconego kredytu hipotecznego. Zain-

teresowanie tym kwestiami, zwłaszcza w perspektywie wad i zalet, wzrasta 

w obliczu procesów demograficznych w postaci starzenia się społeczeństwa, 

obniżania stopy zastąpienia w przypadku nabywania praw emerytalnych i wy-

stępującej w związku z tym intensyfikacji potrzeby zabezpieczenia na starość. 

Z tego powodu warto polecić artykuł Przemysława Buzałka pt. Funkcjonowanie 

modelu sprzedażowego equity release w Polsce. Autor analizuje zasady hipo-

tecznych świadczeń dożywotnich i poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy obo-

wiązujące rozwiązania prawne zabezpieczają interesy seniorów. Zwraca uwagę, 

że na tym rynku występuje szereg naruszeń interesów klientów, wynikających 

z braku ich wiedzy i kapitału potrzebnych do oceny ryzyka. Podkreśla również 

potrzebę podjęcia działań o charakterze regulacyjnym, edukacyjnym, uzupełnia-

nych przez oferowanie profesjonalnego doradztwa i zapewnienie rzetelnych 
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informacji. Problematyka poruszona w tekście może inspirować do dalszych, 

pogłębionych badań. 

Kryzys na rynkach finansowych obecny w różnych krajach przebiegał 

w różnym tempie i miał różną skalę. Jego skutki poddały w wątpliwość skutecz-

ność polityki pieniężnej, fiskalnej, a także skuteczność nadzoru mikroostrożno-

ściowego. Pojawiły się mechanizmy, których celem jest usprawnienie restruktu-

ryzacji lub likwidacji podmiotów zagrożonych upadłością. W ramach tych me-

chanizmów dąży się do maksymalizacji bilansu aktywów zagrożonego podmiotu 

w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu angażować środki publiczne. 

Tego typu rozwiązania zostały wprowadzone w Polsce. Dlatego warto polecić 

artykuł Katarzyny Chojeckiej pt. Prawa strony postepowania w sprawie przy-

musowej restrukturyzacji banku (resolution). Autorka tego opracowania zwraca 

uwagę na restrykcyjny charakter przepisów resolution, odwołując się do przepi-

sów Konstytucji RP. Opracowanie i wnioski zawarte w niniejszym tekście za-

sługują na uwagę. 

Przedmiotem teoretycznych i praktycznych wyzwań, a także dużego zainte-

resowania i intensywnych badań naukowych, są źródła finansowania rolnictwa. 

Dlatego każdą, kolejną próbę zweryfikowania wykorzystania jednego z ważnych 

źródeł finansowania gospodarstw rolnych za pomocą środków pomocowych 

Unii Europejskiej należy uznać za wartościową. Jedną z takich prób podejmuje 

Jakub Milczarek w opracowaniu pt. Środki pomocowe UE w finansowaniu go-

spodarstw rolnych, studium przypadku. Autor na podstawie przykładu badanego 

gospodarstwa rolnego, średniej wielkości, analizuje wykorzystanie środków 

pomocy UE, podkreślając pozytywne skutki tego finansowania w postaci wpły-

wu na rozwój beneficjenta, modernizację gospodarstwa, oszczędność czasu pra-

cy i kosztów utrzymania.  

O poznawczym i praktycznym znaczeniu badania świadomości finansowej 

stanowiącej duże wyzwanie, biorąc pod uwagę racjonalność podejmowanych 

decyzji przez klientów rynków finansowych i negatywne skutki działalności 

gospodarczej w postaci przestępczego mechanizmu polegającego na wyłudzeniu 

nienależnego zwrotu towarów, świadczą wyniki badań przedstawione w artykule 

Tomasza Saganowskiego. W tekście tego Autora pt. Badanie świadomości stu-

dentów Uniwersytetu łódzkiego w zakresie przestępstw karuzelowych w podatku 

od towarów i usług, w ramach wniosków wskazano, że studenci kierunków eko-

nomicznych i prawniczych nie mają świadomości problemu nadużyć podatko-

wych w formie karuzeli podatkowej związanej z podatkiem od towarów i usług. 

Autor opracowania niski stan świadomości tłumaczy brakiem występowania 

powyższej problematyki w akademickich programach zajęć dla powyższej grupy 

studentów. 

 



 

 

 

 
 

www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl 

 

9 

Od Redakcji 

 

Polecając Naszym Czytelnikom teksty artykułów zawarte w niniejszym 

numerze czasopisma zachęcamy również do przeglądu informacji o ważnych 

wydarzeniach na rynku finansowym, mających miejsce w pierwszym kwartale 

2019 roku. Charakterystyczną cechą rozwoju nowoczesnych systemów gospo-

darczych jest rozwój rynków finansowych, sektora przedsiębiorstw, czy sektora 

finansów publicznych. Te zagadnienia zostały przedstawione przez Autorów 

stale współpracujących z Redakcją w postaci dodatków o: Koniunkturze giełdo-

wej, Partnerstwie Publiczno-Prawnym w kontekście dokumentów strategicznych 

powiązanych ze strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju,  Sytuacji gospo-

darczej, a także Zmianach podatkowych dotyczących cen transferowych. 

Ww. dodatki uzupełnia cykliczna pozycja poświęcona ekonomistom, którzy 

uzyskali nagrodę Nobla. Jej Autorka prezentuje sylwetkę Johna Forbes Nash’a 

Jr. Noblista Nash dokonał dwóch przełomowych odkryć, występujących pod 

nazwą „równowaga Nasha” (ang. Nash Equilibrium) oraz „rozwiązania przetar-

gowe Nasha” (ang. Nash Bargaining Solution). 

 

*      *     * 

 

Polecając lekturę czasopisma „Finanse i Prawo Finansowe”, zachęcamy do 

współpracy potencjalnych Autorów. Przy okazji uprzejmie informujemy, że 

dotarła do nas informacja, o tym iż Nasz Redakcyjny Kolega dr Wojciech Zatoń 

pomyślnie ukończył starania o  certyfikację zawodu doradcy inwestycyjnego. 

Gratulujemy sukcesu i życzymy wielu, kolejnych przedsięwzięć naukowych.   
 

 

 

   

W imieniu Redakcji 

 

Iwona Dorota Czechowska 

 


