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Zeszyty Naukowe Wy szej Szko!y Humanitas

WPROWADZENIE

Prezentowany Zeszyt obejmuje problematyk  zarz!dzania, akcentuj!c w szczegól-

no"ci fakt, #e organizacje, którymi zarz!dzamy, wyst puj! w sieci powi!za$. Powi!-

zania te obejmuj! zarówno organizacje komercyjne, jak i niekomercyjne. W zwi!zku 

z tym, w pierwszej cz "ci Zeszytu zaprezentowano koncepcje tych powi!za$ autorstwa 

A. Chody$skiego. 

Rozpatruj!c problematyk  powi!za$ organizacji trzech sektorów: biznesowego 

(przedsi biorstwa), publicznego i spo%ecznego (organizacje non-proÞ t), trzeba bra& pod 

uwag  fakt, #e dorobek teoretyczny i do"wiadczenia praktyczne, z punktu widzenia 

problematyki zarz!dzania, s! zró#nicowane. Przewa#a bowiem w sposób widoczny 

dorobek dotycz!cy przedsi biorstw.

W"ród organizacji niekomercyjnych wyst puj! tak#e organizacje sektora publicz-

nego. Ich znaczenie, w "wietle problematyki przedsi biorczo"ci i innowacyjno"ci, 

omawia M. Huczek. Jest to temat stosunkowo nowy, o znacznej dynamice rozwojowej. 

Z kolei problem  przedsi biorczo"ci ma%ych i "rednich przedsi biorstw, maj!c na uwadze 

uwarunkowania regionalne, podejmuje M. Kochma$ska. 

Do problematyki konkurencyjno"ci i strategii ma%ych i "rednich przedsi biorstw 

nawi!zuje w dwóch artyku%ach M. Smolarek. Rozwa#ania te wsparte s! wynikami 

bada$ w%asnych autorki.

Pierwsz! cz "& Zeszytów zamykaj! rozwa#ania K. Rosy na temat klastrów. Autor 

odnosi si  przy tym do do"wiadcze$ Unii Europejskiej. Temat ten jest w literaturze sze-

roko omawiany m.in. w kontek"cie sieciowego paradygmatu rozwoju, w szczególno"ci 

w odniesieniu do szans Þ rm ma%ych i "rednich oraz strategii regionalnych i ró#nych 

aspektów rozwoju lokalnego.

Druga cz "& zeszytów odnosi si  do niektórych problemów zarz!dzania organiza-

cjami komercyjnymi. A. Jab%o$ski i M. Jab%o$ski poruszaj! temat budowy warto"ci 

przedsi biorstwa z punktu widzenia inwestora. Jest to przyczynek do szerokiej dyskusji 

o tworzeniu warto"ci przedsi biorstw, g%ównie o oparciu o wywodz!c! si  ze Stanów 

Zjednoczonych koncepcj  Shareholders, podkre"laj!c! rol  akcjonariuszy.

W literaturze przedmiotu i w praktyce gospodarczej szeroko analizowane s! mo#li-

wo"ci wykorzystania systemowego podej"cia, tak#e w odniesieniu do jako"ci, ochrony 

"rodowiska naturalnego i "rodowiska pracy. Do problemu tego nawi!zuj! E. Krzemie$ 
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i R. Wolniak, omawiaj!c tematyk  mo#liwo"ci realizacji zintegrowanych systemów 

zarz!dzania, ale z  podkre"leniem  roli aspektów humanistycznych.

Trzy kolejne artyku%y w tej cz "ci Zeszytów wi!#! si  z marketingowymi aspektami 

zarz!dzania. R. Simi$ski i S. S%oci$ski poruszaj! problem mo#liwo"ci wykorzystania 

wyszukiwarek internetowych w marketingu. W kolejnym artykule R. Simi$ski wspólnie 

z J. Kurowsk! odnosz! si  do wykorzystania systemów ekspertowych w marketingu. 

Te dwa ostatnie artyku%y podejmuj! temat niezwykle istotny tak#e ze wzgl dów 

aplikacyjnych, pokazuj!c mo#liwo"ci znacz!cego wsparcia dzia%a$ marketingowych 

organizacji przy wykorzystaniu narz dzi informatycznych.

Do problematyki zwi!zanej z konieczno"ci! w%a"ciwego poruszania si  si  Þ rm na 

rynku nawi!zuje tak#e P. Nowak, odnosz!c si  do instrumentów ograniczenia niepew-

no"ci konsumenta. 

Trzecia cz "& pracy zawiera artyku%y zwi!zane z zarz!dzaniem w organizacjach nie-

komercyjnych. J. Dzie$dziora prezentuje problematyk  ocen pracowniczych w zarz!dza-

niu zasobami ludzkimi na przyk%adzie administracji publicznej. A. Dudziak i A. 'ejmo 

podnosz! kwestie odpowiedzialno"ci spo%ecznej w bibliotekach uczelnianych. 

Tematyka odpowiedzialno"ci spo%ecznej jest szeroko omawiana w literaturze przed-

miotu z uwzgl dnieniem g%ównie zachowa$ korporacji. Wyst puje do"& dobrze opisane 

poj cie spo%ecznej odpowiedzialno"ci biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). 

Podj cie tego tematu dla organizacji niekomercyjnych niesie z sob! ciekawy walor 

poznawczy i praktyczny.

Prezentowana tematyka, zawieraj!ca w sobie kilka g%ównych w!tków, odnosi si  do 

zagadnie$ aktualnych, b d!cych przedmiotem docieka$ nauk o zarz!dzaniu. Niektóre 

spo"ród poruszanych zagadnie$ by%y ju# omawiane we wcze"niejszych numerach 

Zeszytów, a prezentowane artyku%y stanowi! ich kontynuacj .

                                                              Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Chody"ski

Wprowadzenie


