
WPROWADZENIE 

Niniejszy zeszyt naukowy obejmuje problematyk  zarz!dzania przedsi biorstwem w 

kontek"cie kreacji jego warto"ci. W ostatnich latach za podstawowy cel istnienia 

przedsi biorstwa uznaje si  proces ci!g#ego podwy$szania jego warto"ci ksi gowej i warto"ci 

rynkowej. Ma to na celu zarówno rozwój jak i osi!ganie bie$!cych i przysz#ych korzy"ci 

przez udzia#owców oraz podmiotów uczestnicz!cych w procesie aktywno"ci gospodarczej 

przedsi biorstwa. Koncepcja ta ma charakter interdyscyplinarny st!d te$ zakres omawianej 

problematyki jest szeroki.  

Z procesem kreacji warto"ci zwi!zany jest model biznesowy przedsi biorstwa gdy$ on to 

bowiem jest przyczynkiem do osi!gania za#o$onych celów uwzgl dniaj!c tak$e jego 

ograniczenia. Nastawienie firm na wyniki pozwala na lepsze monitorowanie zmian w 

procesie kreacji warto"ci jak i zmiany modelów biznesu. T! tematyk  prezentuje Marek 

Jab#o%ski który uwa$a, $e model biznesowych przedsi biorstwa b dzie zmienia# si  wraz z 

umiej tno"ci! wychwytywania s#abych sygna#ów z otoczenia zewn trznego i wewn trznego. 

Istotna b dzie przy tym elastyczno"& przedsi biorstwa w kontek"cie dostosowania 

dzia#alno"ci operacyjnej do poziomu mo$liwo"ci konkurowania za pomoc! takich czynników 

jak cena, jako"& b!d' innowacyjno"&. W artykule zwrócono uwag  na to, i$ orientacja 

przedsi biorstwa na wyniki s#u$y elastycznemu dostosowywaniu modelu biznesowego do 

zmienno"ci rynku.  

Spojrzenie na konkurencyjno"& przedsi biorstw z uwzgl dnieniem spe#nienia potrzeb 

ró$nych grup interesariuszy prezentuje Adam Jab#o%ski, który omawia zagadnienie 

zrównowa$onego modelu biznesu. Uwa$a on, $e stworzenie modelu biznesu, którego rdze% 

stanowi! zasady odpowiedzialno"ci wobec interesariuszy i akcjonariuszy przy spe#nieniu ich 

potrzeb wraz z osi!ganiem zrównowa$onej warto"ci przedsi biorstwa jest obecnie jednym z 

istotnych obszarów rozwa$a% naukowych. Rekapituluj!c, budowanie i wdro$enie 

zrównowa$onego modelu biznesu jest wed#ug autora artyku#u dzisiaj wa$n! drog! do 

zachowania przez przedsi biorstwa ci!g#o"ci bezpiecznego prowadzenia biznesu.  

Zagadnieniem kszta#towania kultury organizacyjnej w ma#ym przedsi biorstwie zajmuje 

si  Ma#gorzata Smolarek. Autorka zwraca uwag  na to, i$ podstawowymi cechami takiej 

kultury organizacyjnej s!: tworzenie klimatu, który sprzyja#by zmianom organizacyjnym, 

pog# bianie wiedzy i umiej tno"ci oraz dzielenie si  wiedz! i informacj!, a kluczowymi 

czynnikami przyczyniaj!cymi si  do tworzenia klimatu kultury innowacyjnej nale$y wyra'na 

i zrozumia#a strategia rozwoju przedsi biorstwa, proinnowacyjny system zarz!dzania, 

odpowiedni system zarz!dzania zasobami ludzkimi oraz struktura organizacyjna sprzyjaj!ca 

szybkiej reakcji i adaptacji zmian.  

My"l przewodnia artyku#u Joanny Dzie%dziora opiera si  na ugruntowanej w teorii 

zarz!dzania koncepcji w#!czaj!cej ocenianie pracowników do struktury elementów 

zarz!dzania zasobami ludzkimi organizacji na co zwraca uwag  autorka. Istot! oceniania jest 

jednak nie tylko wspó#tworzenie tej struktury, ale i "cis#e powi!zanie z jej pozosta#ymi 

elementami. Ocenianie ma bowiem wp#yw na sposób realizacji pe#nego procesu kadrowego w 

organizacji. Realizacja tego procesu bez uwzgl dnienia ocen pracowników, czyli bez 

okre"lonego warto"ciowania ich kompetencji i efektów pracy ogranicza istotnie mo$liwo"& 

uzyskania rzeczywistego obrazu i stanu funkcjonowania systemu spo#ecznego organizacji 

oraz zmniejsza zasi g informacyjnej podstawy do podejmowania decyzji kadrowych przez jej 

kadr  kierownicz!.  

Na wa$ne zagadnienie i aktualne w dzisiejszym turbulentnym otoczeniu zwraca uwag  

Marian Huczek, który w artykule dotycz!cym zarz!dzanie ryzykiem personalnym w aspekcie 

wprowadzania innowacji uwa$a, $e istotnym elementem w tym procesie jest ograniczenie i 

eliminowanie przyczyn ryzyka. Mo$liwe to jest przy w#a"ciwej zasobno"ci informacji i 

odpowiednim ich przetworzeniu. Menad$er posiadaj!cy odpowiednie informacje oraz 
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do"wiadczenia mo$e antycypowa& ryzyko oraz skutki podj tych dzia#a%. W zarz!dzaniu  

ryzykiem personalnym wa$ne jest aby unikn!& asymetrii informacji tj. sytuacji, i$ pracownicy 

maj! wi kszy zasób informacji ni$ menad$er lub odwrotnie.  

Zagadnieniem charakterystyki i funkcjonowania grup kapita#owych polskiego sektora 

energetycznego zaj #a si  Olimpia Grabiec, która formu#uje korzy"ci wynikaj!ce z procesu 

tworzenia si   grup kapita#owych w sektorze energetycznym.  

Interesuj!cy temat podejmuje Julia Nowicka-Miesza#a dotycz!cy b# dów w procesie 

podejmowania decyzji pod wp#ywem stresu. Podejmowanie decyzji personalnych w 

warunkach stresu nie jest #atwym procesem wed#ug autorki, gdy$ bardzo #atwo jest ulec wielu 

ró$nym sk#onno"ciom pope#niaj!c b# dy. Jednak$e istnieje wiele czynników, które mog! 

u#atwi& ten proces. Managerzy powinni mie& wizj  jasno"ci celu oraz by& przekonani o 

mo$liwo"ci osi!gni cia tego$ celu. Decyzje personalne cz sto wi!$! si  z brakiem poparcia w 

spo#eczno"ci organizacji dlatego te$ osoby zarz!dzaj!ce musz! mie& siln! motywacj  

osi!gni &, niezb dna jest umiej tno"& analizowania i przewidywania mo$liwych skutków 

decyzji, przekazanie pozytywnej oceny tych$e dzia#a%. 

Rol  systemów informatycznych CRM w kszta#towaniu strategii biznesowej omawia 

Anna So#tysik-Piorunkiewicz, która uwa$a, $e pomimo wielu korzy"ci p#yn!cych z wdro$enia 

CRM mo$na napotka& na szereg problemów. Kadra kierownicza wy$szego szczebla mo$e 

uwa$a& korzy"ci p#yn!ce z CRM za zbyt odleg#e w czasie lub w ogóle nie zna&  koncepcji 

CRM. Trudno te$ dok#adnie obliczy& rentowno"& CRM, poniewa$ istnieje du$a ilo"& trudnych 

do okre"lenia zmiennych wp#ywaj!cych na koszty i korzy"ci.  

Prezentowana problematyka jest spójna i zwraca uwag  na bardzo aktualne problemy 

wspó#czesnego zarz!dzania. Niniejszy zeszyt naukowy po"wi cony tematyce strategicznego 

zarz!dzania warto"ci! przedsi biorstw omawia t! tematyk  zarówno z punktu uj cia modeli 

biznesu jak i elementów je kszta#tuj!cych.  

 

                                                                                                                 dr Marek Jab#o%ski  
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