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Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar

Piotr Wachowiak

Recenzowana monografia wypełnia lukę wiedzy w obszarze wrażliwość społecz‑
nej przedsiębiorstwa w polskiej literaturze z dziedziny zarządzania. [...]  Koncepcja 
wrażliwości społecznej została zaprezentowana na tle dyskursu teoretycznego poświę‑
conego rozwojowi czterech koncepcji naukowych, które miały kluczowe znaczenie 
dla kształtowania badanej cechy współczesnego przedsiębiorstwa. [...]  Szczególnym 
walorem publikacji jest rozbudowana warstwa metodyczna, która doprowadziła do 
opracowania metody i oryginalnego narzędzia do pomiaru stopnia zaawansowania 
wrażliwości społecznej przedsiębiorstw oraz autorskiej metody oceny raportów 
społecznych.

z recenzji prof. dr hab. Marty Juchnowicz

Główną wartością monografii jest nowatorskie podejście do zagadnień komuniko‑
wania się przedsiębiorstwa z otoczeniem w kontekście społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa, ze szczególnym naciskiem na analizę zawartości informacyjnej 
i jakości tych informacji w obszarze wrażliwości społecznej przedsiębiorstw. [...] 
 Warto podkreślić wysoką wartość analizy raportów społecznych siedmiu przykła‑
dowych przedsiębiorstw, w ramach której Autor dokładnie określa wszystkie cechy, 
które powinny być zbadane i dokonuje ich pomiaru. [...]  Jest to cenny przykład dla 
praktyków mających zamiar ocenić sprawozdanie społeczne przedsiębiorstwa i rozwój 
wrażliwości społecznej analizowanego podmiotu.

z recenzji prof. dr. hab. Łukasza Sułkowskiego
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Polityka gospodarcza państw wysoko rozwiniętych i rozwijających 
się w zakresie wspierania krajowych spółek inwestujących poza 
granicami kraju

Witold Wiliński

Waga, jaką poszczególne państwa przywiązują do rosnącej roli zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich, przekłada się coraz częściej na realne wspieranie, w różnej 
formie, krajowych spółek inwestujących za granicą. Zjawisko to przybiera na sile i staje 
się istotnym elementem polityki handlowej czy szerzej nawet – polityki gospodarczej 
rządów poszczególnych państw. Należy zwrócić uwagę, iż zagadnienie wspierania 
przez państwa krajowych spółek realizujących inwestycyjną ekspansję poza grani‑
cami kraju nie jest szczególnie eksponowane w światowym i polskim piśmiennictwie 
ekonomicznym [...].  Badacze z krajów rozwiniętych zapominają przy tym często 
o historii gospodarczej własnych krajów, w której zjawisko stosowania instrumentów 
protekcyjnych oraz wspierających gospodarkę było spotykane powszechnie.

prof. zw. dr hab. Tomasz Rynarzewski 
Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Homo administratus, czyli człowiek w naukach o zarządzaniu

Jacek Miroński

W rozwoju każdej dyscypliny naukowej duże znaczenie posiadają badania poświę‑
cone próbom uporządkowania dotychczasowego stanu wiedzy oraz opracowania 
nowych, uwzględniających postęp wiedzy i zmiany zachodzące w otoczeniu gospo‑
darczym, koncepcji teoretycznych zmiany te objaśniających. Takie wyzwanie podjął 
w swoim opracowaniu Autor, starając się, chociaż po części, zanalizować założenia 
dotyczące natury ludzkiej obecne w teorii i praktyce nauk o zarządzaniu. [...]  Oznacza 
to, że recenzowana praca stanowi swoisty, ważny krok naprzód w rozwoju dziedziny 
nauk o zarządzaniu i dotyczy problemu dotąd nieznajdującego omówienia tak kom‑
pleksowego i w takim ujęciu, jak to czyni Autor. Podjęta problematyka badawcza nie 
tylko jest ważna, jak wyżej stwierdzono, dla rozwoju nauki, ale jednocześnie może 
stanowić podstawę do formułowania praktycznych zaleceń w sferze zarządzania 
zasobami ludzkimi.

z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Schroedera
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badania koniunktury. Fakty. Użyteczność

Elżbieta Adamowicz

W prezentowanej książce autorka dzieli się z Czytelnikami wiedzą na temat uży‑
teczności badań koniunktury, zdobytą w ciągu ponad dwudziestoletnich doświadczeń. 
Wskazuje zarówno grona odbiorców, jak i korzyści, które potencjalni użytkownicy 
mogą osiągnąć, wykorzystując wyniki badań koniunktury do swojej pracy.

Wśród odbiorców–użytkowników tych badań można wymienić:
bezpośrednich uczestników działalności gospodarczej, �

pracowników instytucji państwowych i samorządowych, �

analityków działalności gospodarczej, �

badaczy zjawisk gospodarczych, �

nauczycieli i studentów, �

zwykłych obywateli. �

Wszyscy oni, poznając wyniki tych badań, mogą zaspokoić potrzebę wiedzy 
o aktualnym stanie gospodarki, czerpiąc dodatkowe korzyści z dostępu do szybkiej 
i rozbudowanej informacji o przebiegu procesów gospodarczych w czasie rzeczywi‑
stym, z wyprzedzeniem sygnalizującej zmiany dynamiki działalności gospodarczej.
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