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OD REDAKCJI

Przedstawiany kolejny numer Zeszytów Naukowych ISP UJ „Zarządzanie Publiczne”, w którym po raz kolejny zwraca uwagę różnorodność podejmowanych
reﬂeksji i badań w obszarze zarządzania w sektorze publicznym.
Danuta Stawasz (Spójność planowania strategicznego oraz planowania zagospodarowania przestrzennego jako warunek sprawnego zarządzania rozwojem miasta) i Artur Hołuj (Zmiany funkcjonalno-przestrzenne a działania miasta Krakowa wobec terenów zielonych) przedmiotem swoich artykułów uczynili
miasto i zarządzanie jego przestrzenią. Autorka pierwszego artykułu zachęca do
dyskusji na temat współczesnych uwarunkowań sprawnego zarządzania rozwojem struktur miejskich. Artur Hołuj podejmuje próbę oceny skutków funkcjonujących praktyk dla mieszkańców oraz jakości deprecjonowanej przestrzeni terenów zielonych miasta.
Kolejni autorzy badają obszary wiejskie. Lina Marcinkevičiūtė, Jan Žukovskis i Janusz Sasak zajmują się zarządzaniem zasobami naturalnymi w zrównoważonym rozwoju wsi na przykładzie starostwa na Litwie. Podstawą rozważań
jest badanie oceniające stan zasobów naturalnych, środki zarządzania i wartość
dla zrównoważonego rozwoju starostwa Žasliai, w rejonie Kaišiadorių na Litwie.
z jego wyników wywiedziono kierunki doskonalenia zarządzania zasobami naturalnymi zgodnie z komponentami zrównoważonego rozwoju.
W artykule Ewy Jastrzębskiej i Pauliny Legutko-Kobus (Ekonomia współpracy – definicje, klasyfikacje i dobre praktyki) czytamy o fenomenie ekonomii
współpracy – jego skali i konsekwencjach, nowych sposobach współdziałania
pokolenia millenialsów.
Różne formy współpracy są także przedmiotem reﬂeksji i analiz kolejnych
autorów.
Patrycja Brańka w tekście Social Participation in Rural Areas Based on the
Example of Local Action Groups in Małopolskie Voivodeships spina reﬂeksje nad
rozwojem obszarów wiejskich z perspektywy współpracy partnerskiej realizowanej w formule lokalnych grup działania. Autorka za cel stawia identyﬁkację form
i metod angażowania społeczności lokalnych obszarów wiejskich w działania
zmierzające do rozwoju regionu oraz barier współpracy.
Oczekiwania młodego pokolenia to także przedmiot zainteresowania Adama
Sulicha (w artykule Future Entrepreneurs’ Expectations Based on the Example of
Wroclaw University Of Science And Technology Students), który porusza, istotną z punktu widzenia sektora publicznego i przyszłego rozwoju gospodarczego,
problematykę oczekiwań studentów jako przyszłych przedsiębiorców.
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Zupełnie inne obszary współpracy w ramach sektora publicznego bada natomiast Stanisława Jung-Konstanty, skupiając się w tekście Rola Rady Rodziców
w skutecznym zarządzaniu szkołą publiczną na znaczeniu specyﬁcznej grupy interesariuszy, jaką są rodzice dla szkoły publicznej.
Małgorzata Marzec wskazuje na Znaczenie instrumentów rachunkowości
wspomagających zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym, podkreślając
rosnącą rolę instrumentów rachunkowości zarządczej, które mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji strategicznych przez podmioty sektora ﬁnansów publicznych.
Potencjalnym patologiom zarządzania poświęcone są kolejne dwa artykuły:
Grzegorza Makowskiego Postępowania jednoofertowe jako wskaźnik ryzyka korupcji w zamówieniach publicznych (który pisze, że synkretyzm rynku zamówień jest jednocześnie źródłem jego problemów) oraz Marcina Waszaka Status
osób ujawniających nieprawidłowości w miejscu pracy w Republice Słowackiej
i jego ewolucja z perspektywy przepisów ustawy z dnia 16 października 2014 r.
(który analizuje postawy słowackiego społeczeństwa wobec zgłaszania korupcji
i ich ewolucję).
Na zakończenie Piotr Feczko zachęca Czytelników do zgłębienia Poradnika
innowacyjnego samorządowca autorstwa Jana Fazlagicia.
Z nadzieją, że każdy znajdzie w tym numerze coś intersującego z punktu widzenia własnych zainteresowań naukowych, życzymy inspirującej lektury!
Kamilla Noworól

