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Wstęp
W dniu 17 kwietnia 2015 roku z inicjatywy Profesora Marka Łyszczaka odbyło się
seminarium naukowe pracowników Katedry Finansów, w trakcie którego mieliśmy okazję wysłuchać kilkunastu prezentacji. Owocem licznych dyskusji, które nie
skończyły się podczas seminarium, jest osiem artykułów, które mamy przyjemność
zaprezentować Państwu w niniejszej publikacji, jednocześnie dziękując uczestnikom seminarium za inspirujące uwagi.
Tematyka opracowań jest zróżnicowana, tak jak bardzo zróżnicowane są obszary badań pracowników Katedry Finansów. W pierwszej części, pod nazwą Rynki finansowe, zgromadziliśmy pięć artykułów, w których poruszane są zagadnienia
dotyczące: analizy zróżnicowania stóp zwrotu gotówkowych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych otwartych, a także porównania zasad etycznego postępowania
profesjonalistów rynku finansowego w Polsce (maklerów i doradców) w kontekście wymogów organizacji międzynarodowych (CFA). Ponadto w jednym z artykułów przedstawiono ocenę stanu polskiego rynku inwestycji venture capital oraz
doświadczenia międzynarodowe. W kolejnym autorzy bliżej przyjrzeli się jakości
raportów finansowych spółek, które zmieniły notowania (przeszły z NewConnect na
rynek główny). W ostatnim w tej części artykule autor dokonał identyfikacji dominujących modeli interoperacyjności systemów płatności mobilnych.
W części drugiej, składającej się z trzech artykułów, tematem przewodnim są
finanse publiczne i podatki. Autorzy rozważają tu obowiązujące rozwiązania w obszarze opodatkowania usług finansowych. W kolejnym artykule podjęto się analizy
skutków wprowadzenia w życie Europejskiej Dyrektywy o Oszczędnościach. Artykuł zamykający publikację poświęcono zewnętrznym źródłom finansowania potrzeb
jednostek samorządu terytorialnego oraz głównym przyczynom wzrostu ich zadłużenia w latach 2000-2014.
Dziękując Autorom i Recenzentom za włożoną pracę w przygotowanie tego tomu
Prac Naukowych, mamy nadzieję, że sprostają one oczekiwaniom Czytelników.
Dominika Hadro, Marek Pauka

