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Wstęp
Można przyjąć, iż zarządzanie jest procesem oddziaływania na instytucję po to, by ta
osiągała wyznaczone jej cele. Ów proces zaś jest niczym innym jak działaniem wykonywanym przez każdego z kierowników instytucji. Należy zatem skonstatować,
iż osiągnięcie sprawności w zarządzaniu w pierwszym rzędzie zależy od kompetencji kierownika. Powszechnie wiadomo, iż kompetencje te tworzą przede wszystkim:
cechy osobowościowe kierownika, jego doświadczenie praktyczne i wiedza z zakresu nauki o zarządzaniu (i nie tylko).
W niniejszej publikacji, stanowiącej kontynuację wydawanej dotychczas serii
„Zarządzanie”, kilkunastu badaczy prezentuje fragmentaryczne wyniki badań, które
dotyczą tych właśnie zagadnień i są następstwem studiów literaturowych i badań
empirycznych. Różnorodność tematyczna jest duża, co stanowi trudność w stworzeniu logicznej struktury wewnętrznej opracowania. Poruszone w niniejszym zeszycie
zagadnienia dotyczą m.in.: zagadnień przywództwa w zarządzaniu, aspektów kulturowych w zarządzaniu, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i jego
procesowego ujęcia.
Niektóre z artykułów mają wartość poznawczą, inne zaś mogą być wykorzystane w praktyce zarządzania.
Mieczysław Przybyła
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