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Wstęp
Świat finansów przełomu XX/XXI wieku znajduje się w fazie istotnego przyspieszenia w każdym swoim wymiarze – zmiany są przy tym częste, istotne, o zasięgu międzynarodowym.
Efekt dynamiki tych zmian powinien jednak skłaniać do smutnej refleksji, co potwierdzają aż
dwa głębokie globalne kryzysy, które miały już miejsce w obecnym millenium – tzw. kryzys
sprawozdawczości finansowej, potocznie określany jako enronitis, oraz tzw. kryzys toksycznych aktywów, potocznie określany jako sub-prime. Każdy z nich niewątpliwie dotyczył kwestii związanych z obszarem rachunkowości, w tym sprawozdawczości i wyceny.
Pewną formą samoobrony przed nowymi kryzysami jest popularyzacja i wzrost znaczenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ta bowiem wyraźnie neguje obecny
standard oceny jakości prowadzonej działalności gospodarczej. Krótkoterminowy, roczny
zysk netto wypracowany przez podmiot nie może być podstawowym kryterium pomiaru
dokonań biznesu. Wyraźnie eksponuje się, że dążenie do maksymalizacji zysku nie może też
być rozgrzeszeniem dla działań podejmowanych przez komercyjne podmioty gospodarcze,
które starają się funkcjonować jako centrum zysków, a koszty transferować w maksymalnym
stopniu na swoje otoczenie.
W rezultacie opracowanie teoretyczne oraz implementacja praktyczna idei zrównoważonego rozwoju stają się ważnym wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa i gospodarki.
Kluczową kwestią jest to, aby nasza cywilizacja nie dokonała samounicestwienia w wyniku m.in. błędnego pomiaru efektu swoich dokonań, który nie uwzględnia pełnych kosztów
funkcjonowania podmiotów gospodarczych. W ten nurt działań wpisują się już nauki ekonomiczne, włącznie z finansami i rachunkowością. Dowodem na wzrost znaczenia kwestii
zrównoważonego rozwoju w naszym środowisku naukowym jest także powołanie w 2014
roku Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Finance & Accounting Association).
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano 36 wyselekcjonowanych artykułów odnoszących się do podejmowanych w rachunkowości działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pochodzą one z wielu uznanych ośrodków naukowych w Polsce, co potwierdza wzrost
znaczenia tej koncepcji również i w naszym kraju. Na ostateczny kształt niniejszej publikacji
niewątpliwy wpływ miały konstruktywne uwagi i sugestie sformułowane przez Recenzentów – każdy artykuł był bowiem opiniowany przez dwóch Recenzentów w systemie tzw.
podwójnej anonimowości. Dlatego też chciałybyśmy bardzo serdecznie podziękować Profesorom Tytularnym z uznanych ośrodków naukowych, wybitnym specjalistom w swoich
dziedzinach, za to, że zgodzili się podjąć trud recenzowania przesłanych materiałów. Jesteśmy przekonane, że powstało w rezultacie interesujące opracowanie omawiające kwestie
zrównoważonego rozwoju w rachunkowości.
Danuta Dziawgo
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
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