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Finanse i Prawo Finansowe to ogólnopolskie czasopismo, ukazujące się od 

2014 roku. Niniejszym kolejno – piątym już numerem i pierwszym w 2015 r 
otwieramy drugi rok działalności. Łamy czasopisma stanowią miejsce debaty 
nad zagadnieniami finansowymi i prezentacji dorobku naukowego z dyscypliny 
prawo i finanse. Publikacja prezentuje wybrane obszary finansów i prawa finan-
sowego, w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, które w ocenie  
Autorów zasługują na szczególną uwagę. Kolejny numer czasopisma, który od-
dajemy w Państwa ręce, składający się z siedmiu opracowań, z czego dwa 
w  języku angielskim, przedstawiają złożoność zjawisk finansowych, szerokie 
spektrum instrumentów i mechanizmów odnoszących się do przeszłości, jak 
i występujących obecnie.  

Pracę otwiera artykuł autorstwa Żanety Bara, Besarty Zaneli poświęcony 
klasycznej metodzie finansowania, którą jest leasing. Autorki prezentują rozwój 
branży leasingowej w Polsce w latach 2009–2013. W następnym artykule podję-
to także kwestie związane z praktyką, odnosząc się do teoretycznego modelu 
Altmana. Justyna Lewandowska i Beata Jakubczyk w opracowaniu zatytułowa-
nym Altman̓s Model as an Instrument for the Evaluation of the Financial Situ-
ation of the Alma Market S.A. przedstawiły wskaźniki służące do oceny sytuacji 
finansowej na wybranym przez siebie przykładzie.  

Natomiast Jarosław Olesiak w glosie pod tytułem Ustanie mandatu członka 
zarządu a odpowiedzialność podatkowa osób trzecich odwołał się do wyroku 
NSA z dnia 25 marca 2013. W komentarzu do tego orzecznictwa sądowego za-
prezentował jego analizę odwołując się do doktryny prawa. Przedmiotem zainte-
resowania Mateusza Staszczyka w opracowaniu pod tytułem Nieuprawnione 
transakcje bankowe jako przejaw cyberprzestępczości były nieuprawnione trans-
akcje dokonywane na rynku bankowym związane przede wszystkim z transak-
cjami elektronicznymi, a zwłaszcza karatami płatniczymi. 

Anna Szadkowska badała ulgi uznaniowe w latach 1946–1997 w kontekście 
przepisów obowiązującego w tym okresie prawa podatkowego, społecznego 
uzasadnienia, procedur, a także występujących tendencji. W kolejnym tekście 
prezentującym wyniki własnych badań empirycznych The Impact of Dividends’ 
Policy on the Cost of Equity of Enea S.A. jego Autorka Anna Wrycol podjęła 
próbę zweryfikowania wpływu polityki wypłaty dywidend na koszt kapitału 
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własnego. Niniejszy numer czasopisma zamyka artykuł Wojciecha Zdradzisza, 
którego celem jest przestawienie jednego ze sposobów gromadzenia oszczędno-
ści – obligacji w kontekście częściowego lub całkowitego ominięcia podatku 
dochodowego od zysków kapitałowych. W opracowaniu pod tytułem Zakup 
obligacji banków spółdzielczych poprzez Indywidualne Konto Emerytalne jako 
forma zabezpieczenia emerytalnego Autor weryfikuje hipotezę, że zakup obliga-
cji poprzez rachunek IKE przynosi inwestorowi wyższe dochody niż zakup poza 
rachunkiem IKE.  

Autorzy i Redakcja Finansów i Prawa Finansowego mają nadzieję, że pu-
blikacja okaże się pożytecznym i inspirującym materiałem do dalszej dyskusji 
dla praktyków i teoretyków związanych ze środowiskiem finansowym.  
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