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Wstęp
Niniejszy numer czasopisma „Nauki o Finansach” obejmuje zagadnienia z obszaru
ubezpieczeń, opodatkowania, badań eksperymentalnych, finansowania rozwoju i instytucji rynku finansowego. Problematyki ubezpieczeń dotyczą opracowania Patrycji Chodnickiej-Jaworskiej, Adama Kopińskiego i Dariusza Porębskiego, Agnieszki
Pobłockiej i Ewy Spigarskiej, a także Piotra Pisarewicza, Patrycji Kowalczyk-Rólczyńskiej i Wojciecha Kamieńskiego. Znaczenie regulacji finansowych dla funkcjonowania funduszy emerytalnych jest przedmiotem badań Rafała Wolskiego i Magdaleny
Załęcznej. Instytucje rynku finansowego mieszczą się w obszarze zainteresowania
Aliny Szewc-Rogalskiej. Istotne problemy finansów publicznych i polityki zdrowotnej podjęła w swojej publikacji Agnieszka Bobrowska. Praca Bogusława Bembenka
dotyczy finansowych i organizacyjnych aspektów projektów rozwojowych, natomiast Katarzyna Jarno porusza zagadnienie opodatkowania dochodów kapitałowych
i ich optymalizacji. Zastosowanie metod eksperymentalnych w szeroko rozumianej
sferze ekonomii i finansów prezentują w swym opracowaniu Monika Czerwonka
i Aleksandra Staniszewska.
Mamy nadzieję, że różnorodność problematyki stanie się dla czytelników dodatkową zachętą do lektury.
Jacek Uchman

