Wstêp
Szanowny Czytelniku niniejszego Zeszytu!
Kończy się pierwsza dekada XXI wieku, każdy z nas, jak przypuszczam, pozostaje pod wrażeniem zmian w otaczającym nas świecie rzeczy materialnych. Posługujemy się nowymi zdobyczami nauki i techniki, które ułatwiają nam życie
codzienne i pomagają w pracy. Gospodarka światowa, jak i gospodarki poszczególnych krajów rozwijają się pod wpływem różnych czynników i istotne miejsce
wśród nich zajmuje postęp techniczny.
Tom VII wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego cyklu pod tytułem Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne zawiera część artykułów opracowanych na podstawie wygłoszonych referatów i odbytych dyskusji podczas VII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji
Naukowej „Konsument, Przedsiębiorstwo, Gospodarka Światowa. Determinanty
i skutki postępu technicznego”, która odbyła się w grudniu 2009 roku we Wrocławiu i Kudowie Zdroju. Została ona zorganizowana przez studentów, członków
Naukowego Koła Ekonomistów1, z udziałem gości zagranicznych, w tym grupy
studentów z Ukrainy z Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki.
Program konferencji oprócz referatów i dyskusji związanych z tematem głównym obejmował też panel dyskusyjny w formie debaty oksfordzkiej: „Czy warunki prawne i instytucjonalne w Polsce sprzyjają postępowi technicznemu?”, jak
również interesujące studentów warsztaty. W pamięci uczestników na pewno zostaną informacje przekazane przez międzynarodowe zespoły realizujące projekt
„Możliwości ekspansji i warunki prowadzenia interesów na wybranych rynkach”.
Odległe rynki Chin, Kazachstanu, Turcji czy bliższe Ukrainy, Rosji i Mołdawii
dzięki tym warsztatom stały się bardziej dostępne i zrozumiałe.
Zarówno Konferencja, jak i wydanie tego tomu nie byłyby możliwe bez życzliwości i pomocy Szanownych i Drogich Przyjaciół.
Podziękowania należy rozpocząć od Patrona Honorowego Konferencji, tj. Marszałka Wojewodztwa Dolnośląskiego Pana Marka Łapińskiego. Dla skromnego
studenckiego koła naukowego prawdziwym zaszczytem i honorem jest to, iż Marszałek zechciał po raz kolejny już objąć swoim patronatem Międzynarodową Konferencję organizowaną przez Naukowe Koło Ekonomistów.
1

Naukowe Koło Ekonomistów działa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego i zostało uznane za najlepsze koło naukowe działające na WPAiE w roku 2008.
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Za zaszczyt uważamy udzielenie swojego patronatu przez Dziekana WPAiE
prof. Włodzimierza Gromskiego i Prodziekan prof. UWr Janinę Elżbietę Kunderę.
Organizatorzy mają nadzieję, że nie zawiedli zaufania i sprostali wysokim oczekiwaniom Patronów. Dziękujemy również za poświęcony czas i dokonanie otwarcia konferencji oraz wygłoszenie wykładu otwierającego sesję problemową.
Swoją obecnością uroczystość otwarcia zaszczycili, jak również swoją wiedzą
i doświadczeniem zechcieli podzielić się p. Konsul Honorowy Rumunii Cornel
Calomﬁrescu i p. Leszek Pieczyński z Urzędu Marszałkowskiego.
Konferencję można było przeprowadzić dzięki pomocy sponsorów i przyjaciół
Wydziału i NKE. Szczególne podziękowania przekazuję w imieniu własnym, jak
i organizatorów na ręce p. Prezes Jadwigi Sośniak z Przedsiębiorstwa Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o. w Świdnicy i p. Waldemara Jezierskiego. Bez tej życzliwej i wspaniałej pomocy nie byłoby możliwe zrealizowanie
drugiej i trzeciej części konferencji; dzięki niej wszystkie cele naukowe zostały
zrealizowane.
W imieniu autorów, jak i własnym jako redaktora tych Zeszytów pragnę gorąco
podziękować Partnerowi Konferencji – Wrocławskiemu Parkowi Technologicznemu. Na ręce Prezesów prof. Macieja Chorowskiego i Józefa Racia składam podziękowania w imieniu wszystkich czytelników tego tomu za umożliwienie utrwalenia myśli i opinii wygłaszanych i wyrażanych w trakcie tej konferencji.
Podziękowania składamy również przedsiębiorstwu XPress za druk plakatów
i ulotek z programem konferencji.
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne ukazują
się już od 2004 roku z inicjatywy prof. Kaliny Urszuli Prasznic i dzięki przychylności władz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Jako opiekun naukowy
jednego z wielu kół działających na naszym Wydziale i redaktor tych Zeszytów na
ręce prof. Włodzimierza Gromskiego składam podziękowanie za przychylność,
jaką okazuje studenckiemu ruchowi naukowemu.
Ostateczny kształt i klasę Zeszytów zawdzięczamy wspaniałej pracy Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, dziękujemy Redakcji, jak i całemu zespołowi Wydawnictwa i drukarni za efekt wspólnej pracy.
Jako redaktor i pierwszy czytelnik wszystkich artykułów szczerze zachęcam do
lektury zawartości tego tomu.
Opiekun naukowy NKE
Marcin Winiarski INE WPAiE
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