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Wstęp
W okresie kilkunastu ostatnich lat mamy do czynienia z niespotykanym wcześniej
w historii tempem i intensywnością zmian gospodarczych. Gwałtownie zmieniające
się otoczenie i kompleksowość problemów, z jakimi musi zmierzyć się kadra zarządzająca przedsiębiorstwami, stwarzają potrzebę przemyślenia sposobów funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
Artykuły zebrane w niniejszym tomie prac naukowych mają na celu ukazanie
szerokiego spektrum zagadnień związanych z przeobrażeniami modelu organizacyjnego, który jest stosowany przez współczesne przedsiębiorstwa. Warto zwrócić
uwagę, że funkcjonowanie współczesnych organizacji poddane jest bardzo silnemu
oddziaływaniu otoczenia zewnętrznego, ale także można odnaleźć liczne przykłady
przedsiębiorstw aktywnie oddziałujących na otoczenie. Jednym z celów ich działań
jest wykorzystanie szans związanych z przemyślanym i nastawionym na realizację
wspólnych korzyści budowaniem relacji z podmiotami zewnętrznymi.
Istota działania współczesnej organizacji to jednak nie tylko uporczywe dążenie
do jak najlepszego funkcjonowania na styku z otoczeniem. To również skomplikowane i trudne zagadnienia wypracowania jak najlepszego działania wewnątrz organizacji, poczynając od przyjęcia ogólnego modelu, systemu zarządzania, struktury
organizacyjnej poprzez zastosowanie metod i praktyk zarządzania aż po kreowanie
relacji z pracownikami wykonawczymi.
Niniejsza publikacja odzwierciedla kompleksowość problemów, z którymi stykają się osoby zarządzające współczesnymi przedsiębiorstwami. Z całą pewnością
tematyka prezentowanych artykułów stanowi niewielki wycinek rzeczywistości,
jednak jako taka może być inspiracją do przemyśleń, analiz i dalszych publikacji
poświęconych trendom transformacji modelu organizacyjnego przedsiębiorstw.
Jan Skalik, Arkadiusz Wierzbic, Marek Wąsowicz
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