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Prezentowany Czytelnikowi kolejny, 79. numer Zeszytów Naukowych Politechniki
Śląskiej z serii „Organizacja i Zarządzanie” stanowi zbiór artykułów przygotowanych
w związku z konferencją naukową pt. „Zarządzanie z perspektywy nauk ekonomicznych,
technicznych i humanistycznych”, organizowaną

z okazji 20-lecia Wydziału Organizacji

i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Tytuł konferencji jest zapowiedzią bardzo interesującej
dyskusji, eksponującej interdyscyplinarny charakter nauk o zarządzaniu. Podjęte w artykułach
zagadnienia ukazują nie tylko teoretyczne zaplecze, prezentując najnowsze dokonania w tej
dyscyplinie, lecz odnoszą się także do praktyki zarządzania, zwracając uwagę na szereg
istotnych

kwestii

dotyczących

uwarunkowań

efektywnego

zarządzania

na

wielu

płaszczyznach funkcjonowania organizacji.
Artykuły zostały ułożone w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów, którzy
prezentują bogaty zbiór różnorodnych zagadnień, odwołując się do nowoczesnych koncepcji
zarządzania. W opracowaniach poruszane są m.in. zagadnienia związane z komunikacją
interpersonalną i systemem ocen pracowników czy problematyka zarządzania zasobami
ludzkimi. W ażnym elementem naukowej refleksji są artykuły zwracające uwagę na etyczne
aspekty zarządzania, m.in. w kontekście tworzenia i komunikowania wiarygodnego obrazu
sytuacji finansowej jednostki

czy też w kontekście CSR. Ma to duże znaczenie

w przypadku współpracy przedsiębiorstwa z różnymi grupami interesariuszy. Etyczne
zachowania są bowiem podstawą budowania zaufania i przekładają się nie tylko na
kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji, lecz przede wszystkim służą właściwemu jej
funkcjonowaniu w otoczeniu organizacyjnym.
W publikacjach podkreślono także rangę systemu zarządzania jakością przez wskazanie
czynników, które mogą go udoskonalać. Zaprezentowany program kształcenia specjalistów
w tej dziedzinie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie interesariuszy zewnętrznych.
Istotnym aspektem funkcjonowania współczesnych organizacji jest innowacyjność.
Znalazła ona odzwierciedlenie w opracowaniach wskazujących m.in. metody pomiaru i oceny
innowacyjności przedsiębiorstw. Poruszana problematyka dotyczy również zarządzania
środowiskowego.

W yzwania,

jakie

stoją

przed

współczesnymi

organizacjami,

m.in. w obszarze ochrony środowiska, są częstym tematem rozważań, szczególnie w dobie
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wciąż pogłębiającego się kryzysu ekologicznego. Ważną kwestię stanowią tu także
zagadnienia

dotyczące

nanotechnologii,

technologii

ogniw

paliwowych

czy

też

kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem elektrycznym.
Odrębny

wątek

rozważań

dotyczy

problematyki

funkcjonowania

samorządu

terytorialnego i regulacji prawnych związanych z jego działalnością. Nadanie samorządom
podmiotowości uczyniło je narzędziem, które służy efektywnemu wyzwalaniu potencjału
społecznego, co zostało zaprezentowane w opracowaniu.
Oprócz rozważań teoretycznych prezentowany zbiór artykułów zawiera również badania
empiryczne, przeprowadzone m.in. w kląstrach sektora ICT w województwie śląskim.
Różnorodność podejmowanych tematów świadczy o tym, w jak szerokiej perspektywie
można spojrzeć na problematykę związaną z zarządzaniem. Pokazuje również, jak wiele
wyzwań stoi przed współczesnymi organizacjami, a także jak zróżnicowanym wachlarzem
narzędzi dysponują zarządzający, aby móc im sprostać.
Konferencja

organizowana

z

okazji jubileuszu

20-lecia

Wydziału

Organizacji

i Zarządzania Politechniki Śląskiej pozwala na stworzenie forum wymiany doświadczeń
i wskazanie możliwości zastosowania wyników badań naukowych w praktyce zarządzania.
Jestem przekonany, że przygotowany zbiór i prezentowane w artykułach tematy będą
stanowić podłoże do dalszych twórczych poszukiwań i przyczynią się do wprowadzenia na
grunt zarządzania organizacjami wielu konstruktywnych rozwiązań.
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