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Wstęp
Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce kolejny numer czasopisma „Nauki o Zarządzaniu”. Zawiera on zbiór różnorodnych problemowo artykułów, choć dominuje w nim głównie
nurt związany z zarządzaniem strategicznym. Tak jest choćby w teoriopoznawczym
artykule „Klient w strategiach organizacji biznesowych”. Jego autorzy (E. Stańczyk-Hugiet oraz J. Niemczyk) poszukują głównego wyznacznika strategii organizacji
biznesowych. Prowadząc swoją analizę, wskazani badacze przyjmują perspektywę
historyczną kształtowania się poszczególnych koncepcji zarządzania strategicznego
i w tych perspektywach lokują klienta. Całość rozważań zakończona jest przedstawieniem koncepcji ekosystemu organizacji, w której to klient jest centralnym węzłem wpływającym na strategię zarządzania organizacjami biznesowymi. W artykule „Ewolucja koncepcji przewagi konkurencyjnej – od podejścia planistycznego do
zwinnego przedsiębiorstwa” zastosowano metodę analizy krytycznej wybranej literatury z zakresu zarządzania strategicznego. K. Malewska i M. Sajdak opisują ewolucję koncepcji przewagi konkurencyjnej z perspektywy zmian zachodzących w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw. Autorki podejmują również próbę
sformułowania definicji przewagi konkurencyjnej dla współczesnej koncepcji zwinnego przedsiębiorstwa. Artykuł E. Kanak pt. „Identyfikacja i ocena strategii rynkowych deweloperów na wrocławskim rynku nieruchomości mieszkaniowych” ma
charakter empiryczny. Autorka przedstawia w nim wyniki swoich badań przedsiębiorstw deweloperskich realizujących inwestycje związane z budownictwem mieszkaniowym na rynku wrocławskim oraz podejmuje się identyfikacji i oceny misji,
celów rynkowych oraz rodzajów strategii rynkowych tych przedsiębiorstw. Z kolei
S. Urban oraz M. Michałowska w swoim artykule identyfikują działania podejmowane przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim
w warunkach koncentracji i integracji w handlu wewnętrznym. Przeprowadzone
przez autorów analizy wskazują na wyróżniające sposoby wzmacniania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora MSP oraz identyfikują kluczowe czynniki sukcesu branży. T. Dyczkowski i J. Dyczkowska, autorzy artykułu pt. „Zarządzanie partycypacyjne a satysfakcja z pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach”,
prezentują wyniki swoich badań empirycznych dotyczących relacji między stopniem
włączenia pracowników przedsiębiorstw sektora MSP w działania zarządcze a strategiami wynagradzania oraz satysfakcją pracowników z wynagrodzeń. W artykule
„Zastosowanie koncepcji organizacji uczącej się w procesie zarządzania organizacją
pozarządową” E. Gałka na podstawie analizy literatury przedmiotu wskazuje zalecenia dotyczące skutecznego zarządzania organizacją pozarządową z perspektywy
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koncepcji organizacji uczących się. Z kolei P. Bandurowski w swoim artykule „Polityka migracyjna Unii Europejskiej w kontekście różnic kulturowych na przykładzie Polski” podejmuje problemy związane z kreowaniem polityki migracyjnej. Ta
istotna w kontekście zjawiska starzenia się społeczeństw Unii Europejskiej kwestia
rozpatrywana jest przez autora z perspektywy różnic kulturowych. W artykule „Analiza sieci w badaniach struktury organizacji” A. Zbieg, B. Żak i P. Zaręba przedstawiają metodę prowadzenia badań i analiz sieci społecznych w organizacji. Celem
tych badań jest zdefiniowanie relacji pomiędzy pracownikami wewnątrz firmy.
Przedstawiona na wybranym przykładzie przez autorkę metoda analizy służyć może
określeniu wybranych relacji między uczestnikami organizacji, w tym sposobów
przepływu informacji oraz koordynacji w strukturach organizacyjnych.
Mając nadzieję, że prezentowany w numerze zbiór artykułów zainteresuje czytelników, życzę Państwu miłej lektury.
Witold Szumowski

