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Wstęp

„(…) Ktokolwiek chce osiągnąć cenne wyniki
– jeśli tylko zamierza działać
w dziedzinie z dawna przez ludzi uprawianej
(a gdzież są inne dziedziny) –
musi pamiętać,
że nie zaczyna się od zera,
że winien przejąć zdobycze poprzedników,
nauczyć się ich kunsztu,
by pójść o krok dalej. (…)”
Tadeusz Kotarbiński
Medytacje o życiu godziwym

Katedra Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
oraz Katedra Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
podjęły się corocznego organizowania konferencji naukowych pod tytułem „Finanse
i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – zrównoważone finanse” naprzemiennie w ośrodkach naukowych w Jeleniej Górze i Toruniu.
Pierwsza konferencja, inicjująca planowany cykl corocznych spotkań, odbyła
się w dniach 22-23 kwietnia 2013 r. w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Za główne
cele konferencji uznano:
1. Określenie wpływu zjawisk i stosunków finansowych na integrację ładów:
społecznego, ekonomicznego i środowiskowego.
2. Określenie wpływu systemu finansowego na destabilizację, kryzysy społeczne i ekonomiczne oraz degradację ekosystemów.
W nawiązaniu do celów głównych przyświecających konferencji określono również jej cele szczegółowe, takie jak:
•• integracja środowiska pracowników naukowych i doktorantów zainteresowanych badaniami nad wpływem paradygmatu zrównoważonego rozwoju na rozwój nauk o finansach,
•• wymiana wyników badań teoretycznych i aplikacyjnych oraz poglądów i doświadczeń między przedstawicielami ośrodków naukowych zainteresowanych
finansowymi aspektami zrównoważonego rozwoju,
•• pogłębienie wiedzy na temat procesów społecznych, procesów gospodarczych
oraz procesów i usług środowiskowych związanych z polityką finansową i zarządzaniem finansowym z perspektywy europejskiej i krajowej (w tym regionalnej i lokalnej, makro- i mikroekonomicznej),
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•• wspieranie procesów naukowych oraz dydaktycznych poprzez uczestnictwo
i zaangażowanie w pracach organizacyjnych młodych pracowników naukowych
i przedstawicieli studenckiego ruchu naukowego.
Na konferencję, w której uczestniczyło przeszło 100 osób – reprezentujących
24 uczelnie wyższe mające siedziby w 19 miejscowościach w Polsce i Czechach
oraz inne instytucje i podmioty funkcjonujące w naszym kraju – nadesłano ponad
90 artykułów. Opracowania, które przeszły procedurę kwalifikacyjną i otrzymały
pozytywne recenzje, weszły w skład jednego z trzech zeszytów Prac Naukowych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:
1. “Finance and Accountancy for Sustainable Development – Sustainable Finance”, pod redakcją naukową prof. dr hab. Grażyny Borys i dr Małgorzaty Solarz.
2. „Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju”, pod redakcją naukową prof. dr hab. Grażyny Borys i dr Alicji
Janusz.
3. „Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju”, pod redakcją naukową dra hab. Jacka Adamka, prof. UE we Wrocławiu i dr Teresy Orzeszko.
Niniejszy zeszyt, ostatni z trzech wymienionych, zawiera 40 artykułów o różnorodnej tematyce, w szczególności z zakresu finansów i rachunkowości, których
wspólnym wyróżnikiem jest to, że nawiązują do różnych aspektów zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na rozległy i zróżnicowany zakres tematyczny opracowań
zaniechano ich grupowania i zaprezentowano w kolejności alfabetycznej nazwisk
autorów, którzy reprezentują różne ośrodki naukowe z całego kraju.
Dziękujemy autorom za podjęcie trudu przygotowania ciekawych tekstów, a
recenzentom – za wysiłek ich oceny oraz przydatne uwagi i trafne sugestie, które
przyczyniły się do udoskonalenia poddanych recenzjom opracowań. Wierzymy, że
zainicjowana współpraca nie okaże się incydentalna, lecz zaowocuje trwałymi kontaktami naukowymi.
Mając nadzieję, że zeszyt spełni oczekiwania czytelników i spotka się z życzliwym odbiorem, życzymy interesującej lektury.
Jacek Adamek, Teresa Orzeszko

