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Tematyka artykułów naukowych Zeszytu Naukowego serii „Organizacja i Zarządzanie”,
który oddajemy w Państwa ręce oscyluje wokół tematu Konferencji Naukowej „Strategie podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy”. Poruszana w nich jest różnoraka
tematyka: zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi,
zarządzanie finansami, zarządzanie innowacjami, a także metody wspomagania decyzji.
W przedstawianych opracowaniach szczególną uwagę przykuwa zarządzanie innowacjami. Choć sama teoria zarządzania innowacjami powstała w XX i XXI wieku, to w obecnym
czasie problemy zarządzania innowacji odgrywają bardzo ważne miejsce w teorii i praktyce.
Autorzy prac dotyczących zarządzania innowacjami przedstawiają między innymi metodę
oceny potencjału dynamizującego kompozycje modelu biznesu zorientowanego na wspólne
innowacje (B. Nogalski, P. Niewiadomski) oraz wskazują na zależności występujące pomiędzy
konkurencją w sektorze oraz aktywnością innowacyjną dostawców a aktywnością innowacyjną, w zakresie produktów, procesów, organizacji i marketingu, polskich MŚP (M. Zastempowski, W. Glabiszewski, K. Liczmańska-Kopcewicz). T. Nawrocki w swoim artykule przedstawia rozważania nad związkiem między innowacyjnością przedsiębiorstw a ich rentownością.
Kolejna bardzo ważna grupa artykułów podnosi tematykę metod wspomagających procesy podejmowania decyzji. W prezentowanych artykułach przedstawiono między innymi
metodykę pomiaru potencjału ekonomicznego jednostki terytorialnej oraz organizacji
(A. Mastelarz-Kodzis), wielowymiarową analizę oprogramowania do wspomagania zarządzania projektami (G. Przewoźnik, J. Strojny), kaskadowy model cenowy wspomagający procesy
decyzyjne, przy wykorzystaniu metod programowania liniowego (K. Senczyna), rozmyty
system wspomagania decyzji, na przykładzie próby obrony rzutów karnych (K. Senczyna).
M. Miśkiewicz-Nawrocka, K. Zeug-Żebro podejmują tematykę efektywności optymalnych
portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie wykładnika.
Ważną tematyką jest również tematyka dotycząca e-learningu podejmowana przez
D. Gawrońską. Przedstawia Ona ocenę kursów e-learningowych pod względem ich
efektywności, która może wskazać mocne i słabe strony e-szkolenia i w konsekwencji ułatwi
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pracę nad ulepszeniem danego kursu. Natomiast D. Zwierzchowski proponuje benchmarking,
jako metodę doskonalenia zajęć z zakresu wykorzystania e-learningu.
Przedkładamy Państwu ten numer Zeszytów Naukowych mając nadzieję, że będzie on
stanowił ważny i istoty głos o podstawowych kwestiach strategii w podejmowaniu decyzji
w sytuacjach konfliktu i współpracy. Mamy również nadzieję, że jego lektura będzie dla
Państwa stanowiła źródło inspiracji.
Z poważaniem,
Redaktorki Naukowe
Aleksandra Czupryna-Nowak
Dorota Gawrońska

