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SZyMON CyfERT*

OD REDAKTORA NACZELNEGO

Organizacje, podejmując działania nakierowane na dostosowanie do zmian za-
chodzących w otoczeniu, dokonują wyboru jednej z opcji znajdujących się na kon-
tinuum wyznaczanym przez dwa brzegowe scenariusze – eksplorację i eksploatację. 

Zarysowany powyżej dychotomiczny układ nie jest do końca układem alternatyw-
nym, zapewniającym organizacjom pełną swobodę wyboru. Każda organizacja roz-
wija się bowiem w sposób cykliczny, przechodząc naprzemiennie przez fazy rozwoju 
wewnętrznego i zewnętrznego. O ile proces zarządzania rozwojem wewnętrznym, 
z perspektywy organizacji, zwykle jest działaniem relatywnie łatwiejszym w realiza-
cji – organizacja sprawuje bowiem kontrolę nad zasobami, na które oddziałuje, o tyle 
w przypadku podjęcia decyzji o realizacji procesu rozwoju zewnętrznego, w wyniku 
konieczności przemodelowania dotychczasowego modelu biznesu, poziom złożo-
ności działań radykalnie wrasta. 

Proces eksploracji prowadzi do zwiększenia przez organizację zakresu kontroli 
nad działaniami realizowanymi dotychczas przez inne podmioty z otoczenia, przy 
jednoczesnym dostosowaniu kompetencji do nowych warunków gry rynkowej, za-
pewnieniu odpowiedniego poziomu spójności kultury organizacyjnej oraz satysfak-
cjonującego poziomu efektywności działań. Kluczowym czynnikiem sukcesu w pro-
cesie eksploracji staje się holistyczne podejście do procesu zmian, pozwalające na 
zapewnienie odpowiedniego poziomu spójności organizacji. Rozszerzenie zakresu 
działalności, w połączeniu z absorbcją kompetencji, których organizacja do tej pory 
nie posiadała, może bowiem skutkować pojawieniem się istotnych problemów z kon-
trolą i prowadzić do rozmycia się kultury organizacyjnej. 

Małgorzata Rozkwitalska podejmuje próbę analizy korzyści wynikających z re-
alizacji procesów interakcji międzykulturowych. Analiza związków interakcji mię-
dzykulturowych z kreatywnością, satysfakcją i usprawnianiem komunikacji pozwala 

* Redaktor Naczelny kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” – dr hab. Szymon Cyfert, prof. Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
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Autorce na wyprowadzenie wniosku, o znaczeniu przełamywania barier kulturowych 
w procesie pozytywnego kapitału społecznego.

Ewa Grandys i Andrzej Grandys opisują wyniki przedsięwzięcia projektowego 
związanego z opracowaniem systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie produkcyj-
nym z branży odzieżowej. Wskazując na niski poziom satysfakcji z wynagrodzenia, 
jako czynnik implikujący proces zmian, Autorzy zarysowują propozycję optymal-
nego, w danych uwarunkowaniach, systemu motywacyjnego opartego na wynagro-
dzeniu zryczałtowanym.

Przyjęte przez Sylwię Przytułę założenie o wzroście poziomu bezpośrednich in-
westycji zagranicznych skłoniło Ją do przeprowadzenia diagnozy uwarunkowań 
mobilności menedżerów podejmujących pracę za granicą. Autorka formułując spo-
strzeżenie o ograniczonym poziomie mobilności zawodowej i przestrzennej polskich 
menedżerów, wskazuje na podstawowe determinanty mobilności, jakimi są cechy 
osobowościowe menedżerów oraz zmienne kulturowe.

Aleksander Gwiazda omawia wyniki postępowania badawczego nad kulturą or-
ganizacyjną przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego. Autor wskazując na sta-
bilność kultury organizacyjnej, którą klasyfikuje jako kulturę kliki z elementami kul-
tury profesji, wyprowadza wniosek o wzroście znaczenia roli wiedzy i doświadczenia 
w funkcjonowaniu przedsiębiorstw górniczych.

Celem artykułu autorstwa Ruth Alas, Józsefa Poóra, Ingrid Szabó oraz Sinikki 
Vanhali jest analiza różnic w postrzeganiu zagadnień etycznych w Finlandii, Estonii 
i na Węgrzech. Autorzy wskazując, że kraj zamieszkania ma większe oddziaływanie 
na etyczny wymiar działań niż kraj pochodzenia, analizują zagadnienia relatywizmu 
i idealizmu etycznego.

Claudio Baccarani, Tiziana Cavallo i Alessia Rotta odnoszą się do zagadnienia 
komunikacji uczestniczącej. Omówienie studium przypadku University of Verona 
web-radio stanowi dla Nich podstawę do omówienia możliwości wykorzystania 
nowych narzędzi zwiększających efektywność i skuteczność procesu komunikacji.

Siniša Mali, Slađana Barjaktarović Rakočević oraz Gheorghe Savoiu podejmują 
próbę zarysowania założeń modelu kreowania wartości w procesie restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa. Autorzy, definiując kluczowe czynniki wartości, wskazują na ce-
lowość projektowania odpowiednich strategii pozwalających na podnoszenie efek-
tywności procesów restrukturyzacji.

U podstaw artykułu Maury Sheehan leży założenie o roli HR w procesach efek-
tywnego zarządzania zasobami niematerialnymi w wymiarze międzynarodowym. 
Wskazując na tendencje w procesach centralizacji funkcji HR, Autorka podejmuje 
próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o sposób postrzegania roli HR w zależności 
od umiejscowienia respondentów w strukturze organizacyjnej.
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Agata Stachowicz-Stanusch i Charles Wankel, analizując konsekwencje kryzysu 
gospodarczego, odnoszą się do jego wpływu na poziom zaufania społecznego do kor-
poracji i jej liderów. Autorzy omawiają związek pomiędzy etyką biznesu a kryzysem 
organizacyjnym oraz praktyki i mechanizmy polityk antykorupcyjnych, co pozwala 
im na sformułowanie listy niezbędnych działań, które należy podjąć w celu zbudo-
wania moralnych ram oraz legalnych i etycznych zachowań.

Życzę ciekawej lektury!
Szymon Cyfert

W numerze 2 (151) kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” błędnie po-
daliśmy nazwisko Pana dr. Andrzeja Grzebieniaka z  Katedry Polityki Spo-
łecznej i Ubezpieczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
jako dr Andrzej Grzebniak. Powinno być: dr Andrzej Grzebieniak „Kształ-
towanie relacji z klientami w procesie zarządzania zakładem ubezpieczeń” 
(Shaping clients’ relations in the process of insurance company management).

Szanownego Autora serdecznie przepraszamy za tę niefortunną pomyłkę.

Redakcja
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