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Wprowadzenie
Oddajemy w Państwa ręce kolejną monografię pt. Wyzwania współczesnych finansów – wybrane problemy jako już piąty numer serii wydawniczej „Finanse i Rachunkowość”.
Niniejsza monografia podejmuje bieżącą i ważką tematykę, ściśle związaną z mechanizmem funkcjonowania różnych jednostek organizacyjnych, niezależnie od ich
wielkości, celu i formy organizacyjnej, czy też miejsca w sektorze gospodarki.
Poprzez takie sformułowanie tytułu monografii redaktorzy pragnęli podkreślić,
iż chodziło głównie o zbadanie i zaprezentowanie tego, z jakimi problemami borykają
się współczesne finanse, w tym jednostki organizacyjne, zarówno sektora prywatnego,
jak i publicznego.
Tytuł monografii pozwala na interdyscyplinarne spojrzenie z różnych perspektyw
na wskazaną problematykę finansową różnych podmiotów, zarówno będących przedsiębiorcami, jak i nimi niebędących, w szerokim tego słowa znaczeniu, funkcjonujących
w różnych sektorach gospodarki, czemu dają wyraz zawarte w niej zróżnicowane opracowania.
Na niniejszą monografię złożyło się jedenaście rozdziałów, w których prezentowane są nie tylko teoretyczne, ale i empiryczne ujęcia różnorodnych problemów finansowych
jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem zagadnień o charakterze strategicznym,
z którymi organizacje spotykają się w trakcie swojej działalności. Przedstawiono osiągnięcia badawcze naukowców z różnych ośrodków naukowych. Zamieszczone opracowania zawierają interesujące rozważania na temat aktualnych wyzwań stawianych przed
finansami, zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej.
W poszczególnych rozdziałach ujęto kwestie finansowe, prawne oraz ekonomiczne w skali mikro i makro oraz zaprezentowane zostały sądy i opinie sformułowane na
podstawie studiów literaturowych, a także wyniki badań własnych.
Czytelnik znaleźć może tutaj między innymi rozważania dotyczące: procesu
uszczelniania systemu podatkowego, ubezpieczeń na życie, sytuacji ekonomiczno-finansowej kluczowych podmiotów leczniczych oraz ochrony danych osobowych. W monografii ujęto również opracowania o charakterze międzynarodowym, które poruszają
problematykę poprawy aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, rachunkowości
zarządczej w systemie zarządzania przedsiębiorstwem oraz wpływu polityki inwestycyjnej na bezpieczeństwo finansowe państwa.
Mamy nadzieję, że rozważania i propozycje zaprezentowane w poszczególnych
rozdziałach będą stanowić wkład do szeroko rozumianej dyskusji nad racjonalnym
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finansowaniem różnych jednostek organizacyjnych, ściśle powiązanym z obowiązującymi przepisami prawa.
Nade wszystko życzeniem redaktorów byłoby, by niniejsza monografia stała się
inspiracją do dalszych poszukiwań i rozważań naukowych.
Dziękujemy wszystkim Autorom, których przychylność przyczyniła się do powstania niniejszej monografii.
Wyrazy podziękowania kierujemy do Pani Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dr hab. Anetty Zielińskiej za wnikliwe przeczytanie maszynopisu oraz
liczne i cenne uwagi, które przyczyniły się do podwyższenia jakości merytorycznej tej
publikacji.
Redaktorzy
Anna Ćwiąkała-Małys
Marzena Karpińska
Wrocław, 30.12.2018
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