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WSTĘP 

Problematyka dotycząca zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami jest 

chyba najczęściej poruszaną w badaniach, analizach i publikacjach, zarówno  

w przeszłości, jak i obecnie. Wynika to z ciągłej aktualności oraz konsekwencji 

zmian dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Konsekwencje te w oczywisty 

sposób oddziałują na wszystkich interesariuszy, zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz każdej transformującej się organizacji. Pośrednio ma to również 

wpływ na rozwój gospodarczy i jego uwarunkowania w skali lokalnej, czasem 

regionalnej, a niekiedy nawet krajowej czy międzynarodowej.  

Zmiany są jednak przede wszystkim podstawą funkcjonowania i rozwo-

ju przedsiębiorstw, a często warunkiem ich przetrwania. Dotyczy to w zasadzie 

każdego rodzaju zmian niezależnie od klasyfikacji i szybkości, czy podmiotu 

będącego źródłem zmiany. 

Szczególnego znaczenia nabierają zmiany w zarządzaniu w okresach 

nietypowych, na przykład kryzysowych, w tym w szczególności powodowa-

nych pandemią. Okres ostatnich dwóch lat pokazał jak kruche mogą być systemy 

i procesy zarządcze, zarówno w skali makroekonomicznej, jak i wewnątrz 

przedsiębiorstw. Uwydatnił również potrzebę sprawnych i skutecznych insty-

tucji i elit rządzących poczynając od skali międzynarodowej na wnętrzu każdej 

organizacji kończąc. Nałożenie się kryzysów na procesy globalizacyjne, cyfry-

zacyjne, zmiany technologiczne, ekologiczne tworzy ciągłe i coraz większe 

wyzwania, przed którymi stoją nie tylko systemy gospodarcze, ale i całe społe-

czeństwa. Szczególnie jednak powyższa sytuacja widoczna jest w funkcjono-

waniu i zmianach w zarządzaniu przedsiębiorstwami.  

Okres pandemii stworzył konieczność nietypowych ograniczeń, ale i szans 

wynikających z powstałej sytuacji. Kryzysy przewartościowują wiele dotych-

czasowych doświadczeń i wzorców zarządzania oraz postaw pracowniczych  

i zachowań konsumentów. Pod ich wpływem kształtują się nowe rozwiązania, 

które mają wpływ nie tylko na przedsiębiorstwa, ale także na całą gospodarkę  

i sytuację społeczną w regionie. Teraźniejszość i przyszłość pokaże na ile  

te rozwiązania będą skuteczne, przedsiębiorcze, innowacyjne i względnie trwałe. 

Niniejsza publikacja stanowi jeden z głosów w dyskusjach nad zmianami 

w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami. Nie jest możliwe odniesie-

nie się do wszystkich aspektów, procesów i uwarunkowań zarządzania zmia-
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nami w żadnej, nawet najobszerniejszej publikacji. Autorzy z reguły skupiają 

się zatem na obszarach i procesach, które są ich przedmiotem zainteresowań  

a ze zmianami w zarządzaniu są związane. Podobnie jest w tej publikacji.  

Monografia składa się z dwóch głównych części, które liczą po sześć 

rozdziałów.  

Pierwsza część monografii dotyczy różnych uwarunkowań procesów 

zmian (globalizacyjne, socjalne, cyfryzacyjne, prawne). W trzech rozdziałach 

Autorzy koncentrują się głównie na szeroko pojętym obszarze cyfryzacji osa-

dzonym w realiach współczesnych przedsiębiorstw, ale również i całych  

gospodarek. Zarówno przedsiębiorstwa jak i gospodarki mają zaś powiązania 

międzynarodowe, a także tradycje oraz własną kulturę i prawo, o czym stano-

wią trzy kolejne rozdziały w części pierwszej. Wewnętrzne zmiany w zarzą-

dzaniu realizowane są więc w określonych uwarunkowaniach tworząc z jednej 

strony szanse i wyzwania, z drugiej zaś trudności i koszty związane z proble-

mami wdrożeniowymi wynikającymi z wykorzystywania nowych rozwiązań.  

Druga część monografii dotyczy wewnętrznych zmian w zarządzaniu 

przedsiębiorstwami funkcjonującymi na terenie województwa podlaskiego. 

Autorzy wskazują na bardzo różną problematykę zmian i ewolucji przedsię-

biorstw w ostatnim okresie. Analizie poddano zarówno sektory (mleczarski, 

spożywczy, kreatywny), jak i same przedsiębiorstwa w aspekcie ich innowa-

cyjności, finansów czy rozwiązań w czasie pracy i ich skuteczności.  

Praca nie aspiruje do pełnego, czy nawet szerokiego spojrzenia na pro-

blematykę zmian w zrządzaniu. Jest raczej jednym z wielu opracowań, które  

w założeniach i ambicjach autorów ma przyczyniać się do sprawniejszego 

zarządzania opierając się między innymi o analizy i wnioski z przeprowadzo-

nych badań. 

 

Jerzy Paszkowski 

 

 

 

 






