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Wstęp
Wolność bez norm jest samowolą, normy bez wolności są dyktaturą.
Helmut Thielicke

Katedra Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
oraz Katedra Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu są organizatorami cyklicznej konferencji naukowej pod tytułem „Finanse
i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Piąta konferencja z zainicjonowanego cyklu odbyła się w dniach 24-26 kwietnia 2017 roku w Jeleniej
Górze.
Głównym celem tegorocznego spotkania naukowców i praktyków zajmujących
się tematyką zrównoważonego rozwoju stała się wymiana poglądów na temat jego
znaczenia dla pomyślności społeczeństw i gospodarek oraz dobrostanu środowiska
naturalnego w perspektywie globalnej, europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej
(makro-, mezo- i mikroekonomicznej), a także na temat możliwości jego utrwalania
poprzez doskonalenie działania systemów finansowych, procesów zarządzania finansami oraz rachunkowości.
Na konferencję, w której uczestniczyło sto jeden osób – reprezentujących trzydzieści uczelni wyższych mających siedziby w siedemnastu miejscowościach w Polsce, na Łotwie oraz w Niemczech, osiemdziesięciu trzech autorów nadesłało łącznie
sześćdziesiąt osiem artykułów naukowych w języku polskim lub angielskim. Opracowania, które przeszły procedurę kwalifikacyjną i otrzymały pozytywne recenzje,
weszły w skład jednego z dwóch zeszytów Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: PN 478 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja, etyka, innowacje. Finanse, pod redakcją naukową Teresy
Orzeszko, Melanii Bąk i Elżbiety Hajdugi oraz PN 479 Finanse i rachunkowość na
rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja, etyka, innowacje. Rachunkowość, pod
redakcją Jacka Adamka, Joanny Kogut i Wojciecha Krawca.
Bardzo serdecznie dziękujemy autorom za podjęcie trudu przygotowania interesujących tekstów, a recenzentom – za wysiłek ich oceny oraz cenne uwagi i trafne
sugestie, które z pewnością przyczyniły się do udoskonalenia recenzowanych opracowań. Wierzymy, że podjęta współpraca nie będzie incydentalna, lecz zaowocuje
trwałymi kontaktami naukowymi, spotkaniami i interesującymi dyskusjami w przy-
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szłych latach, na kolejnych naszych konferencjach, na które już dzisiaj serdecznie
zapraszamy.
Pozostajemy z nadzieją, że artykuły zawarte w zeszycie spełnią oczekiwania czytelników i spotkają się z ich życzliwym odbiorem. Życzymy interesującej lektury.
Redaktorzy
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