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Wstęp
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce 33. tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zatytułowany Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa. Celem prezentowanego opracowania jest przedstawienie osiągnięć
młodych naukowców — studentów, doktorantów i doktorów, którzy podjęli się
zaprezentowania swojej wiedzy i opinii w artykułach dotyczących tematyki prawno-ekonomicznej.
Bieżąca działalność jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa oraz szanse jej
stabilnego rozwoju w przyszłości nierozerwalnie wiążą się z procesami podejmowania decyzji, które mają umożliwiać osiąganie zakładanych celów. Złożoność otoczenia prawno-ekonomicznego, w jakim funkcjonują wymienione podmioty, a także
tempo zachodzących zmian sprawiają, że umiejętność podejmowania odpowiednich
decyzji we właściwym czasie nabiera szczególnego znaczenia.
Decyzja kojarzy się z dokonywaniem wyborów, rozwiązywaniem pojawiających
się problemów, wytyczaniem celów i kierunków działania, jak również określaniem metod oraz sposobów służących ich realizacji. Człowiek, będąc podmiotem
systemu społeczno-ekonomicznego, funkcjonuje w nim jako osoba gospodarująca.
Fundamentem jego decyzji i działań jest wola dokonywania racjonalnych wyborów.
Publikacje znajdujące się w niniejszym opracowaniu łączą zagadnienia z zakresu podejmowanych przez jednostki, przedsiębiorstwa i społeczeństwo decyzji
z ich uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi. Analiza ekonomiczna otoczenia
wymienionych podmiotów, a także zrozumienie wpływu regulacji na ich funkcjonowanie jest bowiem kluczem do świadomego i właściwego podejmowania
decyzji.
Tematyka tomu jest bardzo złożona. Znajdą w nim Państwo rozważania autorów poświęcone zagadnieniom gospodarczym, na przykład kryzysowi azjatyckiemu z 1997 roku, który stanowi cenne źródło doświadczeń dla gospodarek
wschodzących i jest podstawą dalszych decyzji ekonomicznych. Teksty traktują
również o relacjach między różnorodnością etniczną a innowacyjnością polskich
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regionów czy problematyce certyfikatu Fair Trade jako narzędzia do promowania
produktów. Znaczną część rozważań zajmują artykuły poświęcone zagadnieniom
prawnym, do których należą między innymi kwestie dotyczące przedawnienia
straty podatkowej, ryzyko podatkowe, cywilne środki ochrony dobrego imienia
Rzeczypospolitej, nowelizacja prawa o zgromadzeniach, konkurencyjność prawa
prospektowego czy egzekucje z ruchomości. Odnajdą tu Państwo również zagadnienia związane z prawem pracy, jak na przykład artykuł omawiający wpływ
procesów podziału, łączenia i przekształcenia spółek na stosunki pracownicze.
Nie zabraknie również tekstu mogącego zainteresować czytelników zajmujących
się prawem zabezpieczenia społecznego, w którym omówione zostały postawy
młodych Polaków wobec ubezpieczeń społecznych, w tym kwestii odpowiedzialności za zabezpieczenie dochodów na starość.
Podejmowana tematyka w bieżącym numerze „Studenckich Prac Prawniczych,
Administratywistycznych i Ekonomicznych” jest niezwykle aktualna i bardzo
istotna dla prawidłowego podejmowania decyzji przez jednostki, przedsiębiorstwa i społeczeństwa.
Żywię nadzieję, że bogaty tematycznie tom, który oddajemy w Państwa ręce,
przybliży wiedzę i kierunki, w jakich zmierza myśl młodych badaczy, a zawarte
w nim teksty pozwolą z różnych perspektyw spojrzeć na omawianą tematykę
i staną się inspiracją do dalszych badań.
Justyna Ziobrowska
ORCID: 0000-0002-9572-1438
Uniwersytet Wrocławski

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne
i Ekonomiczne 33, 2020
© for this edition by CNS
Księga SPPAIE 33.indb 10

08.09.2020 10:44:59

