
WPROWADZENIE 

      

Niniejszy Zeszyt naukowy zosta  po!wi"cony zagadnieniom dotycz#cych ró$nych obszarów 

zarz#dzania, zarówno na poziomie przedsi"biorstw, jak i regionów. W artykule pierwszym  

M. Huczek prezentuje problem zarz#dzania bezpiecze%stwem w organizacjach samorz#du 

terytorialnego. Mówi on, $e poczucie bezpiecze%stwa jest jednym z wa$niejszych sk adników 

wi"zi spo ecznej. W procesie rozwoju lokalnego wi"& spo eczna decyduje o zdolno!ci 

spo eczno!ci lokalnej do samoprzekszta cenia si".  Si y dzia aj#ce wewn#trz danej 

spo eczno!ci mog# j# spaja' lub przeciwnie – rozbija'. Je$eli wyst"puje ma e poczucie 

bezpiecze%stwa, powstaje sytuacja, w której wi"zi spo eczne ulegaj# os abieniu i zaw"$eniu. 

Odnosz#c si" do systemu, autor twierdzi, $e bezpiecze%stwo organizacji edukacyjnej stanowi 

nieod #czn# cz"!' zabezpieczenia ci#g ego funkcjonowania i rozwoju tej organizacji. 

Zasadnicze znaczenie dla przebiegu procesu zarz#dzania bezpiecze%stwem ma to, $e 

organizatorem i kierownikiem systemu bezpiecze%stwa jest kierownik naczelny organizacji 

edukacyjnej, a uczestnikami tego systemu ca y zespó  nauczycielski i administracyjny oraz 

ucz#cy si" studenci. 

     W artykule kolejnym Irena Szewczyk prezentuje zagadnienie znaczenia jako!ci  

w przedsi"biorstwie hotelarskim. Autorka zwraca uwag" na to i$,  tempo zmian zachodz#cych 

w dzisiejszym !wiecie wymaga od hotelarzy ogromnej elastyczno!ci. Zapotrzebowanie na 

us ugi hotelarskie i gastronomiczne stale zwi"ksza si", wzrastaj# tak$e wymagania jako!ciowe 

i ilo!ciowe. Oceniaj#c obecn# sytuacj", mo$na przypuszcza', $e us ugi hotelarskie b"d# 

osi#ga y coraz to wy$szy poziom, co dla go!ci hotelowych b"dzie ogromn# korzy!ci#.  

W kolejnym artykule Jolanta Kluba przedstawia wa$ny temat dotycz#cy zarz#dzania migracj# 

– wyzwania dla polityki regionalnej. Autorka twierdzi, $e zarz#dzanie migracj# na poziomie 

regionalnym pozwoli nie tylko na „zyskowno!'” migracji dla regionu wysy aj#cego, ale mo$e 

wreszcie – pozwoli migrantom robi' to, co za granic#, we w asnym kraju, tj. pracowa', 

godziwie zarabia' i dzi"ki temu $y' na poziomie, do jakiego przyzwyczai a ich 

wielopokoleniowa tradycja, której ho duj# pod#$aj#c utartym szlakiem. W nast"pnym 

artykule Edward Chrzan zwraca uwag" na bardzo wa$ny temat, jakim jest internacjonalizacja 

ma ego przedsi"biorstwa we wspó pracy z uczelni#. Ten sam autor wespó  z Bogumi # 

Reczek  w kolejnym artykule dotykaj# kluczowego problemu dla wszystkich organizacji, 

jakim jest rola szkole% w kontek!cie rozwoju potencja u strategicznego organizacji. Jak wy$ej 

zaznaczono, prezentowane zagadnienia dotykaj# ró$nych zagadnie%, ale przez to 

prezentowany Zeszyt stanowi interesuj#ce &ród o nowych inspiracji w procesie zarz#dzania.  
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