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OD REDAKCJI

W bieżącym numerze kwartalnika autorzy poruszają różne aspekty funkcjono-
wania sektora publicznego. Różnorodność ta obejmuje koncepcje zarządzania, 
np. zarządzanie innowacjami, organizacje sieciowe, wirtualizację pracy czy za-
rządzanie zasobami ludzkimi (ZZL), a także rodzaje podmiotów zarządzania 
publicznego. W tym numerze skupiono się m.in. na specyfi ce uczelni wyższych, 
sił zbrojnych i banków. Bogata tematyka numeru oddaje rosnącą złożoność oraz 
interdyscyplinarny charakter zarządzania sprawami publicznymi. Rolę badań 
naukowych na styku dyscyplin na leży podkreślić szczególnie mocno w kontek-
ście wprowadzonej kilka miesięcy temu reformy szkolnictwa wyższego. Refor-
ma ta, a szerzej także problematyka zarządzania szkolnictwem wyższym, są 
przedmiotem analiz kilku artykułów otwierających niniejszy numer.

Opracowanie Andrzeja Marjańskiego i Edmunda Szweda Konstytucja dla Nauki 
a zarządzanie jakością badań naukowych i edukacją w dyscyplinie nauki o bez-
pieczeństwie poświęcone jest bieżącym zmianom prawnym regulującym funk-
cjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce. Autorzy ocenili potencjał nowych 
regulacji dla rozwoju jakości badań naukowych i podnoszenia jakości kształcenia 
w naukach o bezpieczeństwie. W artykule Knowledge management and virtua-
lization of work at Higher Universities Ewa Stroińska i Justyna Trippner-Hrabi 
podjęły próbę opisania wirtualizacji pracy pracowników naukowych i dydak-
tycznych w kontekście długofalowego zarządzania wiedzą. Wyniki analiz po-
twierdzają rosnący trend wykorzystania technologii informacyjnych do wirtu-
alizacji pracy na uczelniach wyższych, a także wskazują konieczność adaptacji 
procesów zarządczych. W tekście Wybrane aspekty administrowania ewidencją 
dorobku naukowego pracowników wyższych uczelni technicznych w Polsce Ur-
szula Knop i Seweryn Cichoń podjęli próbę opisu administracyjnych aspektów 
realizacji procesu zarządzania informacją naukową w uczelniach wyższych. Wy-
kazali, iż powszechna regulacja ewidencji sprzyja zarówno integracji rozproszo-
nych zasobów naukowych w Internecie, jak i upowszechnianiu wyników badań 
naukowych. Zagadnieniem dorobku naukowego pracowników zajęli się także 
Sławomir Rębisz i Marcin Kapczyński. W swoim artykule Aktywność publika-
cyjna pracowników sektora nauki i badań z Polski, Słowacji i Węgier w latach 
2005–2009 i 2010–2014 przeanalizowali obecność wyników badań przedstawi-
cieli tytułowych państw w światowym obiegu nauki. Wykorzystali do tego dane 
zawarte w bazie Clarivate Analytics (dawniej Web of ScienceTM Core Collection). 
W drugim z analizowanych okresów działalność naukowa badanych krajów stała 
się bardziej otwarta i międzynarodowa.
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Kolejna grupa opracowań poświęcona jest bardziej zróżnicowanej problematy-
ce. Jan Franciszek Jacko w artykule Innowacje a pseudoinnowacje: Niektóre nor-
matywne założenia dystynkcji przeprowadził teoretyczną analizę aksjologicznych 
założeń pojęcia innowacja. Na gruncie tych rozważań ukazał różnice między inno-
wacjami i pseudoinnowacjami. Praca autorstwa Anny Szeligi-Duchnowskiej i Bo-
lesława Goranczewskiego Humanistyczny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi 
w siłach zbrojnych poświęcona jest humanistycznym determinantom sprawności 
działania wojska. Wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród żołnie-
rzy wykazały istotną rolę zaufania w relacjach interpersonalnych. W tekście Mię-
dzy misją a komercją. Zarządzanie telewizją publiczną w Polsce Grzegorz Mnich 
przeanalizował zagrożenia rynkowego modelu zarządzania telewizją publiczną 
dla wypełniania misji społecznej przez publicznego nadawcę. Autor negatywnie 
ocenił dwie główne strategie rozwiązywania problemów fi nansowych telewizji 
oraz podkreślił brak skutecznych alternatyw pozwalających na zrównoważenie 
wysokiej kosztochłonności ofertą spełniającą ambitne standardy realizacji misji 
publicznej. Gábor Kovács w opracowaniu zatytułowanym The Impact of the Finan-
cial Transaction Tax on the Liquidity Premium of Retail Customers’ Bank Depo-
sits opisuje zmiany węgierskiego system podatkowego. W szczególności analizie 
poddano wpływ zmian na premię z tytułu płynności na poziomie sektorowym. 
Artykuł Rola władzy w organizacji sieciowej autorstwa Aldony Małgorzaty De-
reń i Jana Skoniecznego poświęcono analizie roli władzy z perspektywy swobod-
nej wymiany i dobrowolnego dzielenia się zasobami władzy i wiedzy w struktu-
rze sieciowej. Autorzy argumentują, że logika sieciowa nie oznacza całkowitego 
zniknięcia ośrodków władzy, a narzędziem zdobycia i utrzymania władzy jest 
wiedza. Z kolei Małgorzata Nowastowska w opracowaniu Społeczna przestrzeń 
Internetu jako miejsce pracy zawodowej zwróciła uwagę na wpływ rozwoju sieci 
internetowej na sposób świadczenia pracy. W szczególności autorka podjęła pró-
bę identyfi kacji korzyści i strat wynikających z wykorzystania sieci internetowej 
do realizacji czynności i zadań zawodowych.

Oddając w Państwa ręce kolejny numer „Zarządzania Publicznego”, mamy na-
dzieję, że jego lektura będzie źródłem inspiracji i refl eksji, a zawarta w nim wie-
dza pomoże w udoskonalaniu praktyki zarządzania publicznego.

Mateusz Lewandowski
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