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Wstęp
Niniejszy numer Management Forum obejmuje szeroki przegląd problemów współczesnego zarządzania – od zagadnień doskonałości i odnowy strategicznej poprzez
poszukiwanie źródeł konkurencyjności aż po narzędzia jej budowania. Pierwszy artykuł, autorstwa Katarzyny Bratnickiej, porusza tematykę charakterystyk kontekstualnych ukierunkowujących odnowę strategiczną. Autorka argumentuje, że wielkość
i wiek przedsiębiorstwa są ważnymi elementami kontekstu, pozytywnie powiązanymi z odnową strategiczną oraz że wpływają one na wybór dotyczący odnowy strategicznej, tworząc zależność krzywoliniową. Następny artykuł, autorstwa Mikołaja
Pindelskiego i Rafała Mrówki, dotyczy zagadnienia big data, czyli dużych zbiorów
danych, które można potencjalnie wykorzystywać w tworzeniu przewag konkurencyjnych, rozwijaniu nowych obszarów konkurowania czy zmianie paradygmatów
w myśleniu o organizacji i strategii. Zdaniem autorów dynamiczne obrazowanie
dużych zbiorów danych może być istotnym wsparciem w zarządzaniu, a zwłaszcza
w identyfikacji problemów organizacji oraz w podejmowaniu decyzji. Kolejny artykuł
porusza problem niepowodzeń we wdrażaniu projektów organizacyjnych. Jego autor
Jan Skalik uważa, że wynikają one z nieznajomości specyfiki projektów organizacyjnych, zasad zarządzania projektami i niedocenianiem roli wymogów jakościowych,
które powinny być spełnione w całym procesie zmieniania organizacji. Proponuje
on określenie istoty i warunków osiągania doskonałości w zarządzaniu projektami organizacyjnymi oraz jej oceny przy pomocy modelu IPMA Project Excellence.
Kolejny artykuł, napisany przez Sylwię Stańczyk, dotyczy zagadnienia rutyn
organizacyjnych. Autorka wskazuje w nim zależności między kulturą organizacyjną
a rutynami organizacyjnymi, dochodząc do wniosku, że na poziomie artefaktów są
one częścią kultury organizacyjnej, a ich przejawy stanowią podzbiór artefaktów kulturowych. W następnym artykule Ewa Stańczyk-Hugiet inwentaryzuje dotychczasowy
dorobek badań dotyczących selekcji będącej głównym mechanizmem ewolucyjnym,
aby odnaleźć mocne podstawy dla przyjętego założenia, że selekcja nie odnosi się
wyłącznie do sił zewnętrznych (selekcja przez otoczenie), ale ma charakter złożony,
warunkowany wielopoziomową perspektywą patrzenia na ten mechanizm. Autorka
uważa, że rozpoznanie tego mechanizmu na poziomie mikro pozwoli lepiej zrozumieć
i wyjaśnić proces ewolucji organizacji. W kolejnym artykule Łukasz Wawrzynek
prezentuje koncepcję wykorzystania narzędzia wieloczynnikowej analizy DEMATEL,
która może zostać wykorzystana do identyfikowania w sposób wymierny czynników kształtujących przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Autor zauważa, że
szczególnym obszarem poszukiwania konkurencyjności staje się dla organizacji
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czas zmian, zwłaszcza w kontekście odnowy organizacyjnej, która wymaga dodatkowego skupienia się na czynnikach kształtujących przyszłą konkurencyjność.
W ostatnim artykule Agnieszka Zakrzewska-Bielawska porusza tematykę koopetycji, czyli jednoczesnej współpracy i konkurencji między tymi samymi organizacjami, która daje im obopólne korzyści. Na podstawie przeprowadzonych
badań autorka stwierdza, że skala i rodzaj korzyści uzyskiwanych z koopetycji zależy od jej zakresu i intensywności relacji składowych, proponuje również
wzorce relacji koopetycyjnych w odniesieniu do osiąganych korzyści i atrybutów
konkurencyjności.

