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Z naukowego punktu widzenia �nanse publiczne i ubezpieczenia stanowią nie-

ustający przedmiot ustaleń o charakterze teoretycznym i badawczym nastawionych, 

ze zrozumiałych względów, na ich zastosowania praktyczne. Tego też dotyczy ta publi-

kacja, w której w poszczególnych rozdziałach podejmuje się na ogół dość udane 

próby rozważań, zawierających autorskie pomysły na – najogólniej mówiąc – racjo-

nalizowanie omawianych sfer �nansów. Szkoda, że niektórych pomysłów praktyka 

zdaje się stale nie zauważać.

W znacznie szerszym ujęciu książka jest poświęcona �nansom publicznym, roz-

patrywanym w różnych zakresach i skalach, związanych z gromadzeniem, podziałem 

i wydatkowaniem publicznych środków �nansowych, z uwzględnieniem – co ważne 

– aspektu instytucjonalnego �nansów publicznych. W tej części opracowania wyróż-

nia się nurt rozważań ogólniejszych (doskonalenie oceny równowagi budżetowej, 

podatkowy kontekst długu, zagrożenia stabilności systemu �nansowego, cykliczny 

komponent dochodów budżetowych, doświadczenia kryzysów �nansowych, wpływ 

ratingów kredytowych na koszt kapitału) wykorzystujących przede wszystkim 

doświadczenia zagraniczne, z istotnymi odwołaniami nie tylko do kontekstu Unii 

Europejskiej. Są one opatrzone odpowiednimi komentarzami do tych doświadczeń 

i – co należy podkreślić – ocenami możliwości ich wykorzystania w polskiej prak-

tyce �nansów publicznych. Bardziej szczegółowe rozważania dotyczą problema-

tyki podatkowej (opodatkowanie dochodów z kapitałów, planowanie podatkowe, 

nieetyczne postawy podatników), terytorialnego wymiaru �nansów publicznych 

(dochody jednostek samorządu terytorialnego, pomoc publiczna na ochronę środo-

wiska, �nansowanie komunalnych projektów inwestycyjnych, ryzyko niewypłacal-

ności jednostek samorządu terytorialnego) oraz konkretnych dziedzin �nansowego 

zarządzania publicznego i prywatnego (zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, 

system emerytalny w kontekście de�cytu budżetowego i długu publicznego, instru-

menty zarządzania �nansami osobistymi).

W drugiej, skromniejszej, części opracowania pojawiają się teksty dotyczące 

ochrony ubezpieczeniowej, w jakiejś mierze nawiązujące do problematyki �nansów 

publicznych (polityka ostrożnościowa w sektorze ubezpieczeń, towarzystwa ubez-

pieczeń wzajemnych na rynku ubezpieczeniowym, ubezpieczenia zabytków kultury, 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych).

Odwołując się do pojęć aspektu zaproponowanych przez Stanisława Ossowskiego, 

czyli aspektu problemowego (inne punkty widzenia), w odróżnieniu od aspektu 



10 Wstęp

charakteryzującego (odmienne poglądy), można stwierdzić, że oba występują w pre-

zentowanych opracowaniach, zwłaszcza ten naświetlający pewne problemy �nansów 

publicznych i ubezpieczeń z różnych punktów widzenia. Otwarte pozostaje pytanie, 

w jakiej mierze przyjęte punkty widzenia wywołają zainteresowanie Czytelnika?
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