
OD REDAKCJI

W pierwszej części oddanej w ręce czytelnika publikacji znajdują się cztery teore-
tyczne opracowania problematyki z zakresu zarządzania publicznego. Rozpoczyna ją 
artykuł autorstwa Barbary Kożuch i Antoniego Kożucha poświęcony przedsiębiorczo-
ści w zarządzaniu samorządowym, w którym nakreślono znaczenia podstawowych 
terminów oraz została wykazana zasadność używania terminu „przedsiębiorczość” 
w odniesieniu do działań publicznych. W drugim artykule Jan Kaźmierski podejmuje 
próbę redefi nicji roli, jaką odgrywa administracja samorządowa w polityce wspierania 
rozwoju klastrów. Główną rolę autor przypisuje stymulowaniu środowisk biznesowych 
do tworzenia różnych form współpracy oraz dawaniu impulsu poprzez dobieranie od-
powiednich instrumentów wspierających te działania. Kolejny artykuł to zbiorowy 
tekst Marka Biernackiego, Wiktora Ejsmonta, Janusza Łyko i Arkadiusza Maciuka 
Propozycja syntetycznego miernika oceniającego działalność instytucji użyteczności 
publicznej. Autorzy proponują, aby pomiar jakości działania instytucji publicznych 
opierał się na pięciu wymiarach (ekonomicznym, profesjonalnym, procesowym, perso-
nalnym i społecznym), których syntetyczny pomiar pozwala na porównywanie jakości 
działania poszczególnych instytucji publicznych. Część teoretyczną zamyka artykuł 
Katarzyny Żak, który Autorka poświęca problematyce kierowania wartością przedsię-
biorstwa poprzez tworzenie wartości klienta i wartości, które z jego punktu widzenia 
są istotne. Szczególny nacisk kładzie na współudział klientów podczas ich tworzenia.

Kolejną grupę stanowią artykuły oparte na badaniach empirycznych. Rozpoczyna 
ją artykuł Reginy Lenart poświęcony roli, jaką odgrywa dyrektor szkoły w procesie 
budowania wiedzy. Autorka na podstawie przeprowadzonych badań określa spo-
soby identyfi kowania i pozyskiwania wiedzy przez menedżerów zarządzających 
szkołą. W drugim artykule tej grupy Joanna Łuczak swoje rozważania koncentru-
je na wybranych aspektach procesu podejmowania decyzji kierowniczych w policji. 
W kolejnym artykule Agnieszka Krawczyk-Sołtys podnosi problem wykorzystania 
zasobów wiedzy w szpitalu. Badania Autorki ukazują charakterystykę wykorzysta-
nia zasobów wiedzy przez personel zatrudniony w szpitalu, a także wskazują na naj-
silniej oddziałujące bariery wpływające na rozwój i transfer wiedzy. Tekst Urszuli 
Szulczyńskiej zawiera wyniki badania ankietowego, na podstawie którego Autorka 
przedstawia opinie osób bezrobotnych na temat zakresu korzystania przez nich z form 
aktywizacji zawodowej oraz ich przydatności. Tom zamyka artykuł Kamila Decyka 
i Małgorzaty Juchniewicz, którzy dokonują identyfi kacji i oceny stosowanych przez 
instytucje publiczne działań oraz instrumentów wspierających innowacyjność mi-
krofi rm. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie czterech podstawowych 
dla innowacyjności mikroprzedsiębiorstw działań.
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