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Wstęp
Z perspektywy nauk o zarządzaniu obecne czasy charakteryzują się dużą
zmiennością i złożonością zachodzących zjawisk gospodarczych oraz społecznych. Tempo i dynamika owych zmian znacząco oddziałuje na funkcjonowanie
wielu przedsiębiorstw, które reagują na zmiany aktywnie lub pasywnie. Z innej perspektywy celem przedsiębiorstwa jest generowanie dodatniego wyniku
finansowego i korzyści dla klientów, właścicieli i pracowników przedsiębiorstwa. Podejście sytuacyjne w zarządzaniu pozwala uwzględnić wieloaspektowe i różnorodne działania podejmowane przez zarządzających przedsiębiorstwami w celu dostosowania się do dynamicznych zmian przy orientacji na
godziwy zysk. Jedną z istotnych kwestii merytorycznych w podejściu sytuacyjnym jest badanie wiedzy i doświadczeń oraz ich aktualizacja i transfer z dwóch
współdziałających ze sobą obszarów w przedsiębiorstwach funkcjonujących
w turbulentnym otoczeniu, tj. zarządzania i rachunkowości.
Monografia naukowa „Zarządzanie w rachunkowości” ma na celu prezentację przemyśleń, wyników badań oraz wniosków i sugestii młodych naukowców
w obszarze zarządzania. Prezentowana w artykułach tematyka jest atrakcyjna
z naukowego punktu widzenia oraz dotyczy bardzo aktualnych problemów zarządczych w przedsiębiorstwach.
Na szczególną uwagę zasługują takie zagadnienia, jak:
• sieciowość i relacje w zarządzaniu,
• rozwój przedsiębiorczości,
• narzędzia motywowania i wynagradzania,
• stres organizacyjny,
• wizerunek pracodawcy.
Artykuły przedstawiają szereg interesujących założeń i wyników badawczych, których prezentacja powinna sprowokować do naukowej dyskusji,
wniosków oraz interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim Recenzentom, którzy
wspierali młodych Autorów podczas przygotowywania ostatecznych wersji publikacji: dr Katarzynie Kazojć z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Patrycji Klimas
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr. hab. Andrzejowi Kozinie, prof.
UEK z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr Mai Sajdak z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu i dr Annie Staroście z Politechniki Gdańskiej.
Zachęcamy do lektury interesujących artyułów
Grzegorz Krzos, Edyta Janiak
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