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Wstęp
Wyróżnikiem współczesnych organizacji (przedsiębiorstw i różnego rodzaju instytucji) jest szybkie tempo zmian. Zmiany (wiązki zmian) mają zróżnicowany charakter, jeśli chodzi o ich wagę, zakres, sposób przebiegu itp. Naturalnie dotyczą one
także procesów gospodarczych, stanowiących immanentną część każdej organizacji.
Do przygotowania i przeprowadzenia zmian organizacja może wykorzystać proste
narzędzia (rozwiązania), doskonalące stan obecny, lub też w przypadku zmian złożonych (wielowymiarowych) zastosować zarządzanie przez projekty. W tym samym
czasie zarządzanie organizacją może być zatem zorientowane na: procesy, projekty
i zmiany, co nie wyklucza też innych orientacji (np. na klienta, jakość, wiedzę).
Zauważyć należy, że zapewnienie ich współistnienia (współdziałania) jest trudnym
wyzwaniem dla kierownictwa organizacji. Dostrzec też trzeba, że problematyka procesów i projektów jest w określonym zakresie wspólna, wzajemnie się uzupełniająca, a pomimo tego ciągle jeszcze w literaturze przedmiotu, ale także w praktyce,
traktowana rozłącznie. Istnieje też luka poznawcza w tym zakresie. Jej wypełnienie
jest możliwe poprzez poszukiwanie nowej jakości zarządzania (synergii) w związkach trzech naturalnie powiązanych ze sobą kategorii: procesów, projektów i zmian
w organizacji. Interesujące poznawczo jest także to, co łączy, determinuje te kategorie we wzajemnych relacjach, a wszystko to rozpatrywane z perspektywy teorii
i praktyki gospodarczej.
Doceniając rosnące znaczenie tej problematyki, postanowiono zatem przygotować
publikację, w której chcemy skupić uwagę czytelników na uwarunkowaniach współistnienia, problemach funkcjonowania, a także perspektywach rozwoju orientacji na
procesy i projekty w zarządzaniu zmianą. Są to niewątpliwie ważne i interesujące
współcześnie zagadnienia, poddawane eksploracji relatywnie rzadziej, w relacji do
innych. Stanowią one jednocześnie przedmiot zainteresowań badawczych wielu
różnych katedr Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kontynuujących nurt
badań zapoczątkowany przez Profesora Bera Hausa, a także płaszczyznę współpracy
z innymi środowiskami naukowymi w Polsce. W ramach tytułowej, obszernej treściowo problematyki wyodrębniono zatem cztery części:
• Procesy i projekty we wprowadzaniu zmian w organizacji – teoria.
• Procesy i projekty we wprowadzaniu zmian w organizacji – praktyka.
• Aspekty personalne w procesowym i projektowym ujęciu zmiany w organizacji.
• Metodyczne i metodologiczne problemy w procesowym i projektowym traktowaniu zmiany.
W publikacji zamieszczono artykuły odpowiadające tematycznie zakreślonym wyżej ramom. Prezentują one nie tylko wyniki badań naukowych, lecz także
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doświadczenia praktyczne w podanych obszarach tematycznych i mogą stać się
przyczynkiem do dalszej, potrzebnej dyskusji w tym zakresie.
Dziękujemy wszystkim Autorom za współpracę, szanownym Recenzentom za trud
poniesiony w celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego artykułów wchodzących w skład niniejszego opracowania i wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę.
Grażyna Osbert-Pociecha
Stanisław Nowosielski
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