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W ręce Czytelnika oddajemy monografię poświęconą wybranym zagadnieniom zwią-
zanym z podejmowaniem decyzji przez menedżerów różnych szczebli, w warunkach 
dynamicznie zmieniającego się otoczenia zewnętrznego. Decyzje menedżerskie do-
tyczą wielu różnych zagadnień  – finansowych, technologicznych, energetycznych, 
środowiskowych, społecznych etc. Ta różnorodność, w zastosowaniu do różnych 
obszarów działalności człowieka, daje wielowymiarowy obraz nauk o zarządzaniu, 
ujmowany w skali zarówno mikro-, jak i makroekonomicznej. Aby ułatwić lekturę, 
monografię podzielono na trzy części.

W pierwszej części zebrane zostały teksty poświęcone badaniom wpływu ryzyka 
na procesy podejmowania decyzji. Ryzyko towarzyszy każdej aktywności człowieka, 
w tym też gospodarczej. Dotyczy ono zarówno bieżącej działalności, jak i nowych, do-
piero planowanych przedsięwzięć, nazywanych często projektami. Pierwszy rozdział 
monografii prezentuje sposoby zarządzania ryzykiem projektów, skupiając uwagę na 
sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przeprowadzone przez Autorkę 
rozdziału badania ankietowe dały odpowiedzi na kilka pytań dotyczących sposobu 
pojmowania ryzyka przez wspomniane przedsiębiorstwa oraz etapów, metod i technik 
zarządzania ryzykiem w nich. Wyniki badań pozwoliły na identyfikację braków w za-
kresie zarządzania ryzykiem w projektach realizowanych w sektorze MŚP. Kolejny 
rozdział jest kontynuacją poprzedniego tematu. Zbadano w nim postawy wobec 
ryzyka i skłonności do podejmowania go wśród kadry zarządzającej w przemyśle. 
Badania ankietowe przeprowadzono w kilku firmach prywatnych i w jednej państwo-
wej. Ostatni rozdział z pierwszej części poświęcono badaniom popytu inwestycyjnego 
na złoto, który wzrasta w okresach kryzysu. Wówczas złoto pełni rolę środka tezaury-
zacji, który według inwestorów najmniej traci w okresach niepewności, zmniejszając 
ryzyko deprecjacji wartości zainwestowanego kapitału. Autorzy rozdziału zbadali, 
jak reaguje globalny rynek tego kruszcu szlachetnego na kryzys gospodarczy spowo-
dowany pandemią COVID-19 i na jakie czynniki należy zwrócić szczególną uwagę. 

Druga część monografii łączy zagadnienia związane z zarządzaniem marketin-
gowym i kontrolą zarządczą w instytucjach i podmiotach gospodarczych. Pierwszy 
z rozdziałów tej części monografii poświęcono zagadnieniu event marketingu w za-
rządzaniu organizacją niedochodową, na przykładzie szkoły. Autorka rozdziału udo-
wodniła, że w obecnych czasach szkołę należy traktować jako podmiot gospodarczy, 
który funkcjonuje w konkurencyjnym otoczeniu. Dlatego rekomenduje sięgać po 
tradycyjne narzędzia zarządzania, w tym marketing. Taka postawa zarządzających 
szkołą powinna pomóc jej zaistnieć na „rynku” i zostać konkurencyjną. Zaletą pro-
ponowanego event marketingu jest większy przepływ informacji od szkoły do po-
tencjalnych „klientów”, które dotyczą nie tylko edukacji, lecz innych, dodatkowych 
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usług świadczonych przez tę instytucję. Pozwala też na zbudowanie marki szkoły, 
jej społeczności oraz lojalności „klientów”, będąc jednocześnie elementem promo-
cji szkoły. Zagadnienia marketingowe są kontynuowane w kolejnym rozdziale tej 
części monografii, który łączy zarządzanie marketingowe z zarządzaniem logistycz-
nym w odniesieniu do firm pośredniczących w handlu węglem kamiennym. Według 
Autorki rozdziału integracja marketingu i logistyki stwarza szanse wzrostu korzyści 
oraz efektów skali, co przełożyć się powinno na redukcję kosztów działalności, do-
pasowanie oferty produktowej do potrzeb klientów oraz poprawę relacji z kontrahen-
tami. Trzeci z rozdziałów w tej części monografii poświęcono wybranym aspektom 
konstruowania modelu kontroli zarządczej w przedsiębiorstwie przemysłowym. Jest 
to ważne zagadnienie, gdyż sprawne systemy kontroli zapewniają prawidłowe i efek-
tywne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz osiągnięcie postawionych ce-
lów. Autorzy rozdziału przeprowadzili rewizję i redefinicję wspomnianych systemów 
oraz wskazali na konieczność indywidualnego podejścia przy praktycznym wdrażaniu 
w systemach zarządzania

Ostatnia, trzecia część monografii to badania społecznych i środowiskowych 
aspektów działalności gospodarczej. W pierwszym rozdziale tej części zbadano po-
ziom zaangażowania przedsiębiorstw w partnerstwa publiczno-prywatne w Polsce. 
Tego typu partnerstwo przewiduje udział prywatnych podmiotów gospodarczych 
w realizacji zadań publicznych, co pozwala na zwiększenie efektywności gospoda-
rowania na rzecz społeczności w regionach i w całym kraju. Udowodniono, że w roli 
partnerów prywatnych najczęściej występują przedsiębiorstwa zaliczane do sektora 
MŚP, których przewagę nad dużymi przedsiębiorstwami można sprowadzić do dwóch 
głównych cech: charakteryzują się one prostą strukturą organizacyjną; potrafią skupić 
się na realizacji jednego konkretnego zadania. Cechy te w znaczący sposób wpły-
wają na atrakcyjność i efektywność realizowanych projektów. Wobec tego Autorka 
rozdziału prognozuje, że dalszy rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego będzie 
opierał się właśnie na tym sektorze. Kolejne dwa rozdziały trzeciej części monografii 
poświęcono badaniom społecznych i środowiskowych aspektów działalności gospo-
darczej. Pierwszy z nich prezentuje badania postaw mieszkańców Małopolski w ob-
szarze gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wyniki badań ankietowych wskazują 
na wysoką świadomość respondentów, co sugeruje, że konsumenci przez swoje wy-
bory mogą wpływać na wprowadzenie w Polsce wymogu stosowania koncepcji roz-
szerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), będącego jednym z podstawowych 
narzędzi GOZ. Z kolei drugi artykuł to rozważania nad aspektami środowiskowymi 
realizacji inwestycji w kontekście otoczenia prawnego danej inwestycji.

Monografia jest skierowana zarówno do naukowców, jak i praktyków poszukują-
cych efektywnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji menedżerskich, 
z uwzględnieniem procesów zachodzących zarówno wewnątrz organizacji, jak i w jej 
otoczeniu zewnętrznym.
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