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Przegląd wydawnictw

Przegląd ważniejszych publikacji książkowych*

1. Garbarski L., (red.), Koszty i efekty działań marketingowych, Wydawnictwo 
SGH, Warszawa 2008, s. 205. 

Zmieniające się warunki rynkowe zmuszają przedsiębiorstwa do podejmowania 
działań marketingowych zarówno z zakresu kształtowania instrumentów oddziały-
wania na rynek jak i badań marketingowych. 

Praca jest rezultatem badań empirycznych, które zostały przeprowadzone przez 
autorów wśród średnich i dużych przedsiębiorstw działających w Polsce (dobra-
nych na zasadzie losowo-kwotowej do próby badawczej), reprezentujących przekrój 
branż, pochodzenia kapitału oraz wielkości. W prezentowanej książce podjęto bar-
dzo ważny, a jednocześnie aktualny problem identyfi kacji kosztów i efektów działań 
marketingowych. Pokazano koncepcje ujmowania kosztów i wyników działań mar-
ketingowych. Przedstawiono analizę kosztów działań marketingowych w przedsię-
biorstwach funkcjonujących w Polsce oraz zaprezentowano skutki działań marketin-
gowych w dotychczasowych badaniach empirycznych. Omówiono również budżet 
marketingu i jego kształtowanie w przedsiębiorstwach. 

Opracowanie jest adresowane do studentów uczelni ekonomicznych, uczestni-
ków studiów podyplomowych oraz praktyków gospodarczych.

2. Jończyk J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, 
Wydawnictwo Difi n, Warszawa 2008, s. 208.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz sytuacja w ochronie zdrowia wy-
muszają na menedżerach publicznych zakładów opieki zdrowotnej wprowadzanie 
zmian w zarządzaniu tymi placówkami. 

W prezentowanej publikacji autorka podejmuje problemy zarządzania zasoba-
mi ludzkimi po wprowadzeniu zmian systemowych w sektorze ochrony zdrowia. 
Opisy podstawowych procesów ZZL zostały wzbogacone przykładami z praktyki. 
Autorka zaproponowała wzorcowy model oceny poziomu procesów personalnych, 
mogący służyć do opracowania nowego lub usprawnienia istniejącego systemu za-
rządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Skoncentrowała się również na takich 
problemach, jak: stan zarządzania zasobami ludzkimi w publicznych zakładach 
opieki zdrowotnej po wprowadzeniu reformy z 1999 roku; czynniki wpływające 

* Cytaty pochodzą ze wstępów lub informacji wydawniczych.
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na te zmiany, efekty zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz przygotowanie 
kadry kierowniczej do zarządzania. 

Książka jest adresowana zarówno do praktyków, w szczególności do kadry kie-
rowniczej oraz pracowników działów personalnych, jak i pracowników naukowych 
i studentów kierunków zarządzania.

3. Marek S., Białasiewicz M., (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsię-
biorstwo jako organizacja gospodarcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-
ne, Warszawa 2008, s. 419.

Opracowanie jest źródłem wiedzy o przedsiębiorstwie jako organizacji gospo-
darczej. Zawiera teoretyczne podstawy funkcjonowania organizacji, pokazuje mo-
dele organizacji oraz prezentuje jej podział. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na 
przedsiębiorstwo. Zaprezentowali formy organizacyjno-prawne prowadzenia dzia-
łalności. Poruszyli również problemy przekształceń, jakim podlegają jednostki go-
spodarcze zarówno pod wpływem czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych. 
Dokonali szczegółowego opisu otoczenia przedsiębiorstwa oraz przeprowadzili cha-
rakterystykę poszczególnych segmentów jego struktury w relacji przedsiębiorstwo 
– otoczenie. Opisali zasoby omawianego rodzaju organizacji, zaprezentowali ich 
klasyfi kację oraz znaczenie poszczególnych rodzajów zasobów w fi rmie. Skoncen-
trowali się na współczesnych problemach zarządzania. Pokazali trendy w rozwoju 
przedsiębiorstw. Przedstawili również fi nansowe aspekty działalności organizacji 
gospodarczych w odniesieniu do podstawowego celu tej działalności, czyli wzrostu 
jego wartości.

Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do studentów kierunków eko-
nomicznych, zwłaszcza tych, które kształcą w zakresie zarządzania przedsiębior-
stwem.

4. Wieczorek J., Efektywne zarządzanie kompetencjami – tworzenie przewagi 
konkurencyjnej fi rmy, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2008, s. 123.

W pracy pokazano „kontekst budowania przewagi konkurencyjnej na podsta-
wie systemów kompetencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych wy-
znaczników funkcjonowania każdej fi rmy, takich jak: misja, wizja, strategia dzia-
łania”. Autor odzwierciedla krok po kroku metodologię wdrożeń systemu, podając 
przykłady z fi rm funkcjonujących w Polsce. Przedstawia również wpływ kompe-
tencji i systemów zarządzania nimi na tworzenie kultury organizacyjnej. Prezen-
tuje i wyjaśnia pojęcia: kompetencji, profi li kompetencyjnych oraz tworzenia ksiąg 
kompetencyjnych. Omawia także sposoby profi lowania, ważenia i mierzenia kom-
petencji. 

Książka jest adresowana do osób, które są zainteresowane sposobami podniesie-
nia konkurencyjności fi rm, w których pracują lub którymi kierują. 
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5. Tokarz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Wydaw-
nictwo Difi n, Warszawa 2008, s. 136.

„Niniejsze opracowanie jest pierwszą w Polsce próbą przedstawienia problema-
tyki zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym”. Dostarcza podsta-
wowej wiedzy na temat istoty procesu zarządzania zasobami ludzkimi i wyjaśnia 
znaczenie poszczególnych jego instrumentów w działalności przedsiębiorstw tury-
stycznych. Autorka omawia: rekrutację, selekcję, szkolenia, motywowanie i ocenia-
nie pracowników. Zwraca również uwagę na identyfi kowanie i zaspokajanie potrzeb 
zawodowych i osobistych pracowników. Dokonuje charakterystyki zatrudnienia 
w sektorze turystycznym. Pokazuje możliwość wykorzystania prezentowanych me-
tod i narzędzi w praktyce organizacyjnej. Zagadnienia teoretyczne ilustruje studia-
mi przypadków oraz przykładami z praktyki.

Swoją pracę autorka kieruje do przedstawicieli branży turystycznej: kadry mene-
dżerskiej, pracowników biur podróży, placówek gastronomicznych i hoteli. 

6. Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 323.

„Człowiek jest najważniejszą wartością organizacji, nawet w erze zaawansowa-
nych technologii. Bez kompetentnego personelu trudno dążyć do ambitnych celów 
i osiągać sukcesy na rynku. Współczesny pracownik musi być wysoce wydajny, 
skuteczny w działaniu i przynosić organizacji ewidentne korzyści. [...] Należy za-
tem szukać coraz doskonalszych sposobów i form motywowania, mając na uwadze 
różne sytuacje zawodowe i ich szerokie uwarunkowania. [...] Zadaniem dobrych kie-
rowników jest nieustanne poszukiwanie nowych środków motywowania, tak aby 
praca była dla ludzi radością, a nie trudnym obowiązkiem”.

W opracowaniu przestawiono w sposób przystępny zagadnienia związane ze 
skutecznym motywowaniem do pracy. Przeprowadzono pogłębioną analizę koncep-
cji teoretycznych i modeli motywacji do pracy. Omówiono czynniki wpływające 
na motywację oraz pokazano, jak kształtować system motywacyjny w organizacji. 
Zaletą książki jest część praktyczna, zawierająca opis wyników badań dotyczących 
analizy i oceny czynników motywacji do pracy na przykładzie kilku organizacji. 

Książka może być przydatna zarówno studentom, jak i praktykom do tworzenia 
dobrych systemów motywowania pracowników.

7. Szustek A., Polski sektor społeczny, Ofi cyna wydawnicza ASPRA-JR, War-
szawa 2008, s. 472.

„Nauka o organizacjach społecznych wydaje się dziś szczególnie ważna. Sektor 
społeczny stanowi współcześnie część życia publicznego o doniosłym znaczeniu. 
[...] Nowoczesne, obywatelskie społeczeństwa chcą partycypować w zarządzaniu 
swoimi sprawami”. Powstają różne formy samoorganizacji obywatelskiej, zwane 
zorganizowanym czynnikiem społecznym. Są to m.in. stowarzyszenia oraz samo-
rządy specjalne (społeczne), które wykonują zadania publiczne. Działalność w tych 
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organizacjach uczy pracy na rzecz dobra wspólnego i jednocześnie pozwala naby-
wać umiejętności społecznego współdziałania.

Praca składa się z czterech części. W pierwszej zaprezentowano podstawowe 
formy organizacyjno-prawne sektora obywatelskiego, takie jak: stowarzyszenia, 
fundacje i organizacje pożytku społecznego. W drugiej poświęcono uwagę orga-
nizacjom pracowniczym. Poruszono aspekty teoretyczne i prawne m.in. związków 
zawodowych, samorządów zawodowych i pracowniczych, dobrowolnych stowa-
rzyszeń pracowniczych i organizacji samopomocowych (SKZP, SKOK). W trzeciej 
omówiono dobrowolne zrzeszenia gospodarcze: stowarzyszenia, organizacje pra-
codawców, zrzeszenia branżowe oraz organizacje społeczno-zawodowe rolników. 
W ostatniej części przedstawiono rodzaje spółdzielni oraz pokazano rozwój i dzia-
łalność ruchu spółdzielczego w Polsce.

Książka jest skierowana do osób interesujących się sektorem społecznym. Może 
być również przydatna studentom zarządzania administracją publiczną. 

Ponadto ukazały się:

1. Bąk D., (red.), Etos urzędnika, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, 
s. 241.

2. Brdulak J.J., Kłopotek A., Zarządzanie w jednostkach sektora fi nansów publicznych. Finan-
sowanie działalności, audyt wewnętrzny i kontrola fi nansowa, Wydawnictwo SGH, Warsza-
wa 2008, s. 139.

3. Gawron H., Przygotowanie planu zarządzania nieruchomością, Wydawnictwo AE, Poznań 
2008, s. 148.

4. Gobillot E., Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, 
osiągania efektywności i zysku, Wydawnictwo Ofi cyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 
2008, s. 271.

5. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich 
przedsiębiorstw, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008, s. 348.

6. Jabłonowska L., Wachowiak P., Winch S., (red.), Prezentacja profesjonalna. Teoria i prakty-
ka, Wydawnictwo Difi n, Warszawa 2008, s. 183.

7. Karaszewski R., Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Wydawnictwo Dom Orga-
nizatora, Toruń 2008, s. 435.

8. Kłeczek R., Hajdas M., Sobocińska M., Kreacja w reklamie, Wydawnictwo Ofi cyna a Wolters 
Kluwer Business, Kraków 2008, s. 200.

9. Kompendium przedsiębiorczości, Praca zbiorowa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
Warszawa 2008, s. 360.

10. Kowalski T., Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach 
i rozrywce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 290.

11. Koźmiński A.K., Koniec świata menedżerów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2008, s. 230.

12. Łukasik P., Marketing w handlu detalicznym produktami spożywczymi. Wybrane aspekty za-
chowań nabywców, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 180.

13. McLeod A., Sztuka stosowania NPL w grupie. Ja, mój zespół i ja, Wydawnictwo Helion, 
Gliwice 2008, s. 202.

14. Michałowski K., Podstawy zarządzania turystyką. Aspekt przestrzenny, Wydawnictwo Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2008, s. 204.

15. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody 
wartościowania i warunki jego rozwoju, Wydawnictwo Difi n, Warszawa 2008, s. 142.



IV. Przegląd wydawnictw 129

16. Pisz Z., Rojek-Nowosielska M., (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008, s. 380.

17. Rekawek A., Stowarzyszenia rodziców – nowa szansa dla szkoły, Wydawnictwo ABC a Wol-
ters Kluwer Business, Warszawa 2008, s. 153. 

18. Siemiński M., Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, Wy-
dawnictwo TNOiK, Toruń 2008, s. 266

19. Stępniewski J., (red). Strategia, fi nanse i koszty szpitala, Wydawnictwo Wolters Kluwer Pol-
ska, Warszawa 2008, s. 373.

20. Tokarski T., Matematyczne modele przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2008, s. 229. 

21. Wieseneder S., Skuteczne zarządzanie reputacją i spójny image, Wydawnictwo Best Press, 
Warszawa 2008, s. 192.

22. Wiśniewski J., Zatrudnianie pracowników w formie telepracy, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 
2008, s. 152.

23. Żemigała M., Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Placet, War-
szawa 2008, s. 223. 

Opracowanie – mgr Stanisława Jung-Konstanty
Biblioteka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Jagiellońskiego


