
WPROWADZENIE

Chociaż nie ma nic pewniejszego niż zmiana, to przeobrażenia zachodzące 
w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw przyczyniają się obecnie do powsta-
wania licznych dylematów i kontrowersji, z którymi muszą się zmierzyć zarówno 
badacze nauk o zarządzaniu, jak i przedsiębiorcy. Uważane za skuteczne i przy-
noszące oczekiwane rezultaty: metody, narzędzia i działania, nie są już współ-
cześnie gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa. Konieczna jest dyskusja dotycząca 
ich aktualności oraz kierunków rozwoju teorii i koncepcji zarządzania. Wymaga 
ona – z jednej strony – systematyzacji wiedzy o zarządzaniu, bez której trudne 
jest trafne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o źródła problemów. Z drugiej 
strony zaś podejmowania prób adaptacji obecnych na rynku trendów wynika-
jących między innymi z rozwoju i zmian w zachowaniach konsumentów oraz 
wdrażania innowacyjnych rozwiązań będących podstawą budowania przewagi 
konkurencyjnej. W rezultacie badacze szukający odpowiedzi na pytanie o spo-
sób funkcjonowania przedsiębiorstwa na różnych poziomach i w odmiennych 
kontekstach starają się sięgać do innych nauk, opierając się na wskazówkach 
płynących między innymi z dorobku psychologii, informatyki czy matematyki.

Złożoność dyskutowanej problematyki nie odnosi się jedynie do podejmo-
wanych prób triangulacji teorii i koncepcji, lecz płynie także z konieczności 
uwzględniania niuansów wynikających z odmiennych uwarunkowań branżo-
wych rynków, globalizacji działań, ale i wzrostu znaczenia zasobów niemate-
rialnych przedsiębiorstwa dla jego efektywnego funkcjonowania. Ma to tym 
większe znaczenie, jeśli uwzględni się fakt, że dynamiczny rozwój technologii 
informacyjno-komunikacyjnych ułatwia budowanie powiązań między uczest-
nikami rynku, wywołuje zmiany w stosowanych modelach biznesowych oraz 
wskazuje na konieczność redefi niowania przyjętych sposobów podejmowania 
decyzji zarządczych.

W ten nurt rozważań wpisują się dociekania Autorów poszczególnych roz-
działów, będące rezultatem eksploracji tematyki i obserwacji zachodzących 
w otoczeniu zmian. Zostały one usystematyzowane w trzy części tematyczne 
koncentrujące się kolejno na poszukiwaniach odpowiedzi na pytania o:

– podstawy teoretyczne opisu zjawisk w obszarze zarządzania (Część I. 
Ramy teoretyczne rozwiązywania dylematów zarządzania),

– sposoby funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw (Część II. Roz-
wój modeli biznesu przedsiębiorstw),
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– konieczne zmiany w postrzeganiu menedżera i złożoności jego decyzji 
(Część III. Rola człowieka we współczesnych przedsiębiorstwach).

W części I monografi i Autorzy dzielą się refl eksjami dotyczącymi teoretycz-
nych aspektów rozwiązywania problemów zarządzania, wskazując na odmienne 
konteksty analizy. W rozdziale 1 Autor sięga po postpostmodernistyczną per-
spektywę wyjaśniania problemów zarządzania. Kolejni Autorzy natomiast wska-
zują na związek pomiędzy systemowością zarządzania a sprawnością. Opierając 
się na systemowym i prakseologicznym podejściu, stwierdzają potrzebę szersze-
go wykorzystywania walorów systemowości w praktyce. Z innej perspektywy –
diagnostycznej – na sprawność funkcjonowania organizacji patrzą Autorzy roz-
działu 3. Podkreślają potrzebę wykorzystania triangulacji przy kompleksowej 
ocenie sytuacji przedsiębiorstwa za pomocą wielokryterialnego podejścia, co 
wynika z rosnącej złożoności i zmienności funkcjonowania współczesnych or-
ganizacji. W kolejnym rozdziale – wieńczącym tę część – Autorzy przedstawiają 
zasadę charakteryzacji V.A. Gorbatova i jej rozwój do poziomu paradygmatu 
wielu zastosowań, co jest wstępem do dyskusji nad zasadą charakteryzacji jako 
systemowym paradygmatem w naukach o zarządzaniu.

W części II monografi i refl eksje Autorów koncentrują się na odmiennych 
modelach osiągania przewagi konkurencyjnej, które mogą być podstawą do 
dalszego formułowania strategii zarządzania. Rozważania rozpoczyna prze-
gląd aktualnych kategoryzacji modeli biznesu. Autorzy, dostrzegając brak po-
wszechnie obowiązującego ujęcia tych modeli, dyskutują na podstawie literatu-
ry przedmiotu możliwość i zasadność stworzenia uniwersalnej ich klasyfi kacji 
w zmieniających się uwarunkowaniach technologicznych. Wątek ten jest konty-
nuowany w rozdziale 6, w którym Autor podjął się opisu i zaproponowania orga-
nizacyjnego modelu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem 
mechanizmów strumieniowania przepływów wartości.

Zakładając, że model biznesu stanowi fi lozofi ę działania, wokół której roz-
wija się organizacja, Autorzy kolejnych dwóch rozdziałów proponują modele 
koncepcyjne funkcjonowania przedsiębiorstw w różnych obszarach. W rozdzia-
le 7 Autor dzieli się swoimi refl eksjami na temat konieczności przyjęcia orien-
tacji usługowej przez przedsiębiorstwa produkcyjne w warunkach, w których 
budowanie przewagi technologicznej jest coraz trudniejsze. W ostatnim tekście 
w tej części monografi i zostały natomiast zaprezentowane  założenia autorskiej 
koncepcji Człowieka Konkurencyjności, tym samym sygnalizując, że to czło-
wiek stanowi podstawę każdej organizacji.

Ten kontekst analiz jest dominujący w rozważaniach Autorów prac w części III 
monografi i. Koncentrują się one na subdyscyplinie zajmującej się człowiekiem 
w organizacji, uwzględniając mikro- i mezospołeczny poziom. Perspektywy te 
zostały zarysowane w rozdziale 9. Autor prezentuje w nim refl eksje dotyczące 
złożoności paradygmatów w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przedmiotem roz-
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ważań jest systematyzacja stanu założeń leżących u podstaw koncepcji human 
resource management z próbą oceny ich aktualności w świetle zmieniającego się 
kontekstu funkcji HR. Zmieniający się kontekst analizy tej funkcji jest widoczny 
w kolejnym rozdziale, w którym Autorka, dostrzegając potrzebę tworzenia or-
ganizacji uczących się i potrafi ących odpowiadać na potrzeby rynku, podkreśla 
rolę oraz zaangażowanie pracowników w działania, które do tej pory nie należa-
ły do ich zakresu odpowiedzialności (empowerment), szukając motywów i barier 
wdrażania holokracji.

Odmienny kontekst analizy zarządzania zasobami ludzkimi przyjmuje Au-
tor ostatniego rozdziału monografi i, osadzając swoje rozważania w strukturach 
międzynarodowych grup kapitałowych rozpatrywanych na tle relacji kulturo-
wych występujących pomiędzy spółką matką a spółkami córkami.

Zarysowana tematyka jest wielowątkowa i obszerna. Ze względu na jej zło-
żoność głosy Autorów poszczególnych rozdziałów należy potraktować jedynie 
jako próbę skrótowego i wybiórczego zasygnalizowania kierunków rozwoju 
i dylematów nauk o zarządzaniu, które powinny być poddawane dalszym eks-
ploracjom, co zresztą podkreślają też sami Autorzy.
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