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Globalizacja gospodarki, upowszechnienie technologii ICT, a także niwelowanie 
barier i ograniczeń w procesach ekspansji znajdują swoje przełożenie na możliwość 
relatywnie łatwego wchodzenia na rynki w dowolnych miejscach świata. W konse-
kwencji powyższych zjawisk wiedza, technologie i informacje są lokowane na global-
nym rynku posiadającym asymetryczną strukturę, zaś prawo własności informacji 
technologicznych odgrywa niezwykle istotną rolę w kreowaniu i utrzymywaniu 
przewag konkurencyjnych. Jednocześnie dynamika opisanych powyżej zjawisk znaj-
duje swoje przełożenie na wyzwania, których konsekwencje są obarczone wysokim 
poziomem niepewności. Analiza tych zjawisk, charakterystyka ich natury i istoty, 
identyfikacja źródeł, a także odtworzenie mechanizmów ich kształtowania stanowią 
niezwykle złożone przedsięwzięcie. Jednak ignorowanie tych wyzwań i niedocenianie 
ich znaczenia może mieć istotne konsekwencje dla efektywności funkcjonowania 
organizacji. Wyzwań tych nie można postrzegać wyłącznie w kategoriach zagrożeń 
i działań wymuszających na organizacjach konieczność minimalizacji ich negatywnych 
konsekwencji – mogą one stanowić źródło potencjalnych szans dla organizacji, co 
oznacza, że identyfikacja i poszukiwanie możliwości ich efektywnego wykorzystania 
powinny być równie ważnym zadaniem jak minimalizacja negatywnych konsekwencji 
ich oddziaływania.

Jacek Szołtysek zwraca uwagę na wzrost poziomu zagmatwania i niespójności 
teorii w obrębie dyscypliny nauk o zarządzaniu, co w Jego ocenie wynika z braków 
metodycznych pojawiających się podczas przygotowywania prac awansowych. 
Szczególnie wartościowe są przedstawione przez Autora „pułapki nieekonomicznego 
podejścia do uprawiania nauki”, na jakie mogą natknąć się osoby podejmujące próbę 
ustanowienia własnego wkładu w rozwój dyscypliny.

Jarosław Karpacz podejmuje próbę poszukiwania odpowiedzi na pytanie o miejsce 
i rolę autonomii w strategicznym ukierunkowaniu przedsiębiorstwa na rozwój. Analiza 
literatury przedmiotu pozwoliła Autorowi na wyprowadzenie spostrzeżenia o dualnej 
naturze autonomii w badaniach orientacji przedsiębiorczej. W prezentowanym ujęciu 
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autonomia należy bowiem zarówno do komponentów orientacji przedsiębiorczej, jak 
i stanowi antecedencję orientacji przedsiębiorczej.

Wskazując na znaczenie negocjacji w procesach podejmowania decyzji mene-
dżerskich i rozwiązywania konfliktów we współdziałaniu, Andrzej Kozina podejmuje 
próbę klasyfikacji i opisania charakterystyki negocjacji projektowych. Autor wskazując 
na utylitarny walor scharakteryzowanych w opracowaniu propozycji, podkreśla ich 
uniwersalność i wieloaspektowość, dowodząc, iż mechanizmy negocjacji powinny 
być traktowane jako jeden z istotnych instrumentów zarządzania projektem.

Włączając się w dyskusję nad istotą i naturą strategicznego rozwoju przedsiębior-
stwa, Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec formułuje spostrzeżenie o marginalizowaniu 
w literaturze przedmiotu wpływu paradoksów strategicznych na procesy rozwojowe. 
Analiza sposobów, w jakie zespoły zarządzające angażują się w godzenie sprzeczności 
rentowność–konkurencyjność w czasie rozwoju przedsiębiorstw, została przeprowa-
dzona w odniesieniu do zjawisk występujących wewnątrz granic przedsiębiorstwa, 
a w szczególności analizie poddano związki rozwoju przedsiębiorstwa z zarządzaniem 
paradoksami strategicznymi.

Piotr Tarka podejmuje próbę zdefiniowania zależności pomiędzy orientacją 
rynkową i koncepcją organizacji uczącej się a skutecznością badań marketingowych. 
Przeprowadzone postępowanie badawcze, oparte na analizie literatury przedmiotu, 
pozwoliło Autorowi na sformułowanie wniosku, iż koncepcja orientacji rynkowej 
pozostaje w bliskiej relacji do założeń konceptualnych organizacji uczącej się i sku-
teczności badań marketingowych.

Kazimierz Perechuda i Daria Hołodnik prezentują koncepcję analizy bytów 
pustych w biznesie, zorientowaną na badanie procesów konstrukcji i dekonstrukcji 
„wirtualizujących się” organizacji gospodarczych i pozagospodarczych.

Bronisław Bombała podejmując próbę analizy porównawczej głównych teorii i kon-
cepcji przywództwa XX wieku przy zastosowaniu metametody fenomenologicznej, 
poszukuje odpowiedzi na pytanie, które koncepcje przywództwa zapewniają spójność 
ontologiczno-ontyczną zarządzania i mogą być uznane wzorcowe? Zdaniem Autora 
koncepcje przywództwa personalistycznego i służebnego, które umożliwiają zacho-
wanie spójności ontologiczno-ontycznej zarządzania, mogą być uznane za wzorcowe.

Przeprowadzone postępowanie badawcze nad wpływem zaufania na wyniki 
firm w relacjach międzyorganizacyjnych stanowiło dla Małgorzaty Chrupały-Pniak 
oraz Moniki Sulimowskiej-Formowicz podstawę do sformułowania spostrzeżenia 
o istnieniu słabych i umiarkowanie pozytywnych związków pomiędzy wynikami 
firm w relacjach kooperacyjnych a zaufaniem interpersonalnym członków zespołów. 
Autorki wskazują na istnienie statystycznie istotnego pośredniego wpływu zaufania 
interpersonalnego na skuteczność i wydajność firmy w relacjach kooperacyjnych 
poprzez zaufanie organizacyjne, które stosowane do wyników przeprowadzonego 
postępowania badawczego należy uznać za mediatora tego związku.



9ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 4 / 2016 (174)

Od Redaktora Naczelnego

U podstaw opracowania Anny Sołtysik-Piorunkiewicz oraz Piotra Ziuziańskiego 
leży założenie o wpływie systemów informatycznych na efektywność i szybkość pro-
cesów decyzyjnych. Autorzy podejmując próbę identyfikacji obszarów zastosowania 
kokpitu menedżerskiego w systemie wczesnego ostrzegania w podmiotach leczniczych, 
wskazują na korzyści wynikające z tego typu implementacji.

Podkreślając istnienie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów zjawiska 
upadłości, Ulyana Dzyuma-Zaremba przedstawia wyniki postępowania badawczego 
nad zjawiskiem przedsiębiorczości z perspektywy upadłości w Polsce w przekroju 
regionalnym. Autorka wskazując na istnienie zależności między liczbą ogłoszonych 
upadłości a nowo zarejestrowanymi podmiotami, podkreśla, iż związek ten maleje 
wraz ze sposobem badania zjawiska upadłości oraz przedsiębiorczości w Polsce.

Życzę przyjemnej lektury!
Szymon Cyfert


