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Wstęp
Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, w której kontestatorzy otaczającej nas
rzeczywistości z lubością i nie bez satysfakcji próbują deprecjonować sens i zasadność idei zrównoważonego rozwoju. Tym niemniej nietrudno dostrzec, iż systematycznie rośnie grono osób, dla których utylitarność przedmiotowej koncepcji jest
niepodważalna.
Pierwotnie zrównoważony rozwój rozpatrywano w ujęciu makroekonomicznym, odnosząc go do rozwoju społeczno-gospodarczego świata. Obecnie równorzędną płaszczyzną analizy jest perspektywa mikroekonomiczna, w ramach której
analizowane są przesłanki, przejawy i następstwa implementacji zrównoważonego
rozwoju w różnych typach organizacji.
Zrównoważony rozwój to koncepcja, której przypisuje się szczególne znaczenie
we współczesnym świecie. Postrzegana jest jako determinanta długookresowej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Oznacza m.in. tworzenie odpowiedzialnych
społecznie modeli biznesowych, wdrażanie standardów środowiskowych czy też instytucjonalizację etyki w zarządzaniu. Działania te podejmowane są z intencją zaspokojenia potrzeb i oczekiwań szerokiego grona interesariuszy.
W zrównoważonym rozwoju upatruje się szansy rozwoju cywilizacyjnego, narzędzia niwelowania niekorzystnych skutków procesów globalizacji, odpowiedzi
na niepohamowany konsumpcjonizm i rabunkową gospodarkę zasobami naturalnymi. Należy jednak podkreślić, iż osiągnięcie wymienionych korzyści wymaga zbiorowego wysiłku, odejścia od idei unilateralizmu na rzecz wielostronnych, angażujących całą społeczność międzynarodową porozumień. Nie do przecenienia są
procesy budowania międzysektorowych partnerstw, rozwijania świadomej, odpowiedzialnej konsumpcji czy też transparentnego raportowania danych niefinansowych.
Niniejsze opracowanie jest pokłosiem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pt. „Zrównoważony rozwój – przedsiębiorczość studencka – społecznie odpowiedzialna uczelnia” zorganizowanej 30 listopada 2017 r. we Wrocławiu. Jej celem
była prezentacja wyników badań, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie
zrównoważonego rozwoju. Uczestnictwo w konferencji studentów i opiekunów kół
naukowych związanych z międzynarodową organizacją Enactus, jak też pracowników naukowych, przedstawicieli organizacji komercyjnych, pozarządowych oraz
lokalnych władz samorządowych, stanowiło okazję do wymiany poglądów na te-
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mat możliwości realizacji, obszarów, narzędzi i sposobów pomiaru zrównoważonego rozwoju. Przedmiotem dyskursu naukowego uczyniono też rolę, jaką w procesie
implementacji omawianej koncepcji mają do odegrania instytucje szkolnictwa
wyższego.
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Autorom artykułów za ich wkład w popularyzację idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Słowa
uznania kieruję też w stronę Recenzentów, których cenne uwagi i zalecenia służyły
udoskonaleniu poddanych analizie i ocenie artykułów naukowych.
Dorota Teneta-Skwiercz

