
WPROWADZENIE 

Prezentowana monografia dotyczy kluczowych problemów związanych 
z rozwojem przedsiębiorczości, jak równieŜ strategiami i metodami wykorzy-
stywanymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W monografii zawarto wyniki 
badań autorów z róŜnych ośrodków naukowych, które odnoszą się do analizy 
szeregu czynników wpływających na kreowanie przedsiębiorczości, a takŜe 
diagnozy strategii i metod stosowanych w zarządzaniu współczesnymi przedsię-
biorstwami, funkcjonującymi w warunkach zmiennego i niestabilnego otoczenia. 

Niniejsza monografia składa się z 12 opracowań, które uznać naleŜy za ory-
ginalne badania naukowe, zmierzające do rozpoznania i kreowania postaw 
i działań przedsiębiorczych, ale takŜe dla wskazania przyczyn i konsekwencji 
podejmowania decyzji o znaczeniu strategicznym dla współczesnych przedsię-
biorstw. 

Pierwsze opracowanie, autorstwa Nataszy Duraj, zatytułowane: Zastaw na 
papierach wartościowych a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa, stanowi 
próbę interdyscyplinarnego ujęcia ustanawiania zastawu na papierach warto-
ściowych w polskich realiach gospodarczych w powiązaniu z bezpieczeństwem 
finansowym przedsiębiorstwa.  

Głównym celem artykułu Marleny Grabowskiej, zatytułowanego: Percepcja 
i motywy przedsiębiorczości w Polsce i w wybranych krajach, jest zaprezento-
wanie i wyjaśnienie istoty przedsiębiorczości. Podjęte w opracowaniu rozwaŜa-
nia naleŜy uznać za waŜne z punktu widzenia roli i znaczenia działań przedsię-
biorczych na gospodarczą i społeczną sferę funkcjonowania przedsiębiorstw 
oraz rozwoju państw i gospodarek. Artykuł zawiera wyniki badań empirycz-
nych, dotyczące m. in. głównych motywów podejmowania działań przedsiębior-
czych w Europie. 

Opracowanie Lidii Karbownik pod tytułem: Pomiar i ocena zróŜnicowania 
zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora TSL, dotyczy dywer-
syfikacji rodzajów działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora TSL 
w Polsce. Zaprezentowany bogaty i oryginalny materiał dowodowy wskazuje 
m. in. na znaczącą dywersyfikację działalności przedsiębiorstw sektora TSL, która
ma miejsce szczególnie poza sekcją „Transport i gospodarka magazynowa”. 

Głównym celem artykułu Anny Kwiecień, zatytułowanego: Efektywność re-
lacji w sieci, jest zaprezentowanie szeroko rozumianych problemów efektywno-
ści relacji w sieci, będących źródłem wartości współczesnych przedsiębiorstw 
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działających w sieciach róŜnorodnych powiązań. Analiza ta odnosi się przede 
wszystkim do diagnozy efektów płynących ze współpracy organizacji w ramach 
sieci partnerskich oraz komponentów zdolności sieciowych oraz warunków nie-
zbędnych dla wzrostu skuteczności  kooperacji między organizacjami. 

W artykule Agnieszki Matuszewskiej-Pierzynki pt.: Zdolność spółek od-
płatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych do obsługi długu wobec 
Skarbu Państwa, wykazano, Ŝe analizowana zdolność badanych jednostek go-
spodarczych odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych ulegała 
poprawie i nie naleŜy jej uznawać za niską, a część spółek spośród badanych 
realizowała całkowitą spłatę zobowiązania wobec Skarbu Państwa przed upły-
wem czasu obowiązywania umowy. 

Kolejne opracowanie Andrzeja Niemca, pod tytułem: Nowoczesne rozumie-
nie benchmarkingu w przedsiębiorstwie, jest próbą całościowego ujęcia bench-
markingu oraz wyjaśnienia roli i jego znaczenia w analizie porównawczej po-
tencjału gospodarczego. Opracowanie to uznać naleŜy za istotne z punktu wi-
dzenia potrzeb badań teoretycznych, jak i praktyki gospodarczej, wymagającej 
przewartościowania priorytetów. 

Opracowanie Urszuli Malinowskiej pod tytułem: Wpływ programu „Lepsze 
Regulacje 2015” na poziom ryzyka regulacyjnego, zawiera próbę odpowiedzi na 
pytanie: czy reforma polskich regulacji zaplanowana na lata 2013–2015 przy-
czyni się do obniŜenia ryzyka regulacyjnego? W opracowaniu przedstawiono 
kompleksową analizę poszczególnych zadań, jakie ujęte zostały w programie 
„Lepsze Regulacje 2015” oraz dokonano oceny ich wpływu na jakość otoczenia 
regulacyjnego. 

W artykule Dariusza Nowaka zatytułowanym: Kluczowe kompetencje 
w przedsiębiorstwach przemysłowych, podjęto próbę przybliŜenia czytelnikom 
koncepcji kluczowych kompetencji, która przez autora opracowania utoŜsamia-
na jest z fundamentalnym czynnikiem rekonstrukcji i odnowy przedsiębiorstwa 
oraz z siłą napędową strategicznych zmian, jakie mają miejsce w organizacji. Za 
niezwykle cenną część opracowania uznać naleŜy prezentację wyników badań 
empirycznych dotyczących kluczowych kompetencji przedsiębiorstw prowadzą-
cych i rozwijających swoją działalność w Polsce. 

W opracowaniu Adama Samborskiego zatytułowanym: ZłoŜoność wyboru 
w decyzjach inwestycyjnych, zaprezentowano rozwaŜania, koncentrujące się 
wokół problematyki podejmowania indywidualnych decyzji emerytalnych. 
Opracowanie wnosi wiele aspektów teoriopoznawczych oraz wyniki badań em-
pirycznych i sformułowane propozycje pobudzenia rozwoju dobrowolnych form 
zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. 

Artykuł Małgorzaty Siemionek i Anny Kujawy, pod tytułem: Strategiczna 
Karta Wyników – istota, projektowanie i wdraŜanie na przykładzie Urzędu Mia-
sta w Innsbrucku, jest przykładem analizy procesu budowy i wdraŜania zrów-
nowaŜonej karty wyników z wykorzystaniem dostępnych na rynku rozwiązań 
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informatycznych, które wzmacniają procesy strategicznego zarządzania organi-
zacjami.  

Głównym celem artykułu Dariusza Zarzeckiego, zatytułowanego: Control-
ling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, uczyniono miejsce i rolę controllingu 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W artykule zaprezentowano istotę controllin-
gu, jak równieŜ jego związki z kontrolą wewnętrzną, analizą ekonomiczną 
i zarządzaniem strategicznym w przedsiębiorstwie. W opracowaniu zawarte 
zostały takŜe rozwaŜania dotyczące elementów i instrumentów controlingu oraz 
kwestie  usytuowania róŜnych wariantów zorganizowania controlingu w firmie.  

Ostatnie opracowanie autorstwa Katarzyny śak, zatytułowane: Transgra-
niczne fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, stanowi próbę określenia przesłanek 
podejmowania decyzji o międzynarodowych strategiach nabyć, a takŜe skali 
tego zjawiska w ostatnich latach. W dynamicznym rozwoju rynku fuzji i przejęć 
swoje miejsce zajmują równieŜ przedsiębiorstwa krajowe oraz zainteresowania 
inwestorów zagranicznych lokowaniem kapitału w polskich przedsiębiorstwach. 
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