SŁOWO WSTĘPNE
Oddajemy w Państwa ręce zbiór opracowań objętych wspólnym tytułem
Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność
gospodarcza. Publikacja jest pokłosiem drugiej już konferencji naukowej pod tą
samą nazwą i zawiera teksty opracowań wygłoszonych 20 marca 2015 roku na
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zamysłem tej konferencji, podobnie jak poprzedniej, było spotkanie prawników i ekonomistów reprezentujących wrocławskie środowisko naukowe w celu
wymiany poglądów i opinii na temat obecnego stanu naszej gospodarki, uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, w jakich znajduje się przedsiębiorca, ale także
pewnych problemów dydaktycznych związanych z przedstawianiem studentom
obu uczelni problematyki gospodarczej. Stąd jej uczestnikami byli głównie, choć
nie wyłącznie, pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Po raz kolejny można stwierdzić, że liczba zgłoszonych na konferencję
opracowań dowodzi potrzeby tego typu spotkań naukowych. Świadczyły o tym
liczne głosy w dyskusji, akceptujące podjętą inicjatywę i sugerujące bezwzględną konieczność jej kontynuowania. Podejmując to wyzwanie, chcemy doprowadzić do tego, aby spotkania te, odbywające się co dwa lata, stały się trwałym
elementem w środowisku akademickim Wrocławia. Zamiarem naszym jest także poszerzanie kręgu podmiotów i osób uczestniczących w tych spotkaniach.
Mamy nadzieję, iż w następnych latach nasze spotkania zyskają zainteresowanie organizacji samorządowych, przedsiębiorców, a także przedstawicieli władz
lokalnych.
Konferencja odbyta w 2015 roku, jak i niniejsza publikacja, wsparte zostały
przez jej współorganizatorów, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oraz Wojewódzki
Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Chcieliśmy więc wyrazić naszą wdzięczność sędziemu Andrzejowi Niedużakowi, Prezesowi Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, oraz Prezesowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,
sędziemu Ryszardowi Pękowi, za udzieloną pomoc i wsparcie.
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Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że niniejsza książka stanie się ważną
pozycją w prowadzonym współcześnie dyskursie naukowym, będąc interesującą
lekturą dla teoretyków, a także praktyków życia gospodarczego. Sądzimy też, iż
w niedługim czasie będziemy mogli zaprezentować Państwu kolejną publikację
z tego cyklu.
Jan Gola
Tadeusz Kocowski
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