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Introduction

The countries of Eastern Europe, including Poland, have undergone
a period of transformation that encompassed the systemic principles of the
state as well as the mechanisms of the functioning of the economy. It is not
without significance that changes are also observed in social relations that
affect the functioning of the organization. Contacts and cooperation with
other countries and organizations are becoming commonplace. Modern
technologies make it possible to operate in virtual space and to communicate.
The functions and functionalities of new technologies relate to the internal
operation of an organization and relate, inter alia, to determining the rules of
power and observing the organizational culture.
Contemporary organizations cannot function without management
perceived as a condition of achieving success. There are changes in the social,
cultural and organizational spheres. The decisive factor in the development of
an organization is knowledge, which allows for the mobility of resources. It is
worth noting that organizations will undergo further changes. Currently, the
market value of a given organization is determined by its intellectual capital,
treated as its added value.
The new challenges faced by the company require continuous
improvement in the area of management processes, both human capital and
the entire organization. The development of an organization depends on many
factors, such as knowledge, information and financial capital. In addition, the
skills and speed of adapting to constant changes in order to gain a competitive
advantage in the market are important. The 21st century is a new economic
order in which the most important factor is knowledge, inseparable from
the people who create it and disseminate it. Knowledge has contributed to
technological changes in a turbulent market where innovation and the ability
to respond to changes in the environment are of particular importance.
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The substantive content of the studies presented in the presented
monograph is of a diversified nature. The common denominator of the
considerations undertaken by the authors are the issues related to the
organization's undertaking such activities that may contribute to changes
that give an advantage in the area in which the organization operates, a given
organization (including the state) or the entity that creates it.
Reading individual studies allows you to say that they remain in the area
of changes in the organization. This makes the considerations of constant
topicality. The studies contain theoretical and practical knowledge, showing
categories, phenomena, and mechanisms of influencing organizations.
										
Editors
Warsaw, October 2021
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KORONAOBLIGACJE A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W POLSCE

Wstęp

Kraje Europy Wschodniej, w tym Polska, przeszły okres transformacji, która
objęła zasady ustrojowe państwa, a także mechanizmy funkcjonowania gospodarki. Nie bez znaczenia jest to, że zmiany obserwuje się także w stosunkach społecznych, które mają wpływ na funkcjonowanie organizacji. Kontakty i współpraca z innymi krajami i organizacjami stają się codziennością.
Nowoczesne technologie stwarzają możliwość działania w przestrzeni wirtualnej i kontaktowaniu się. Funkcje i funkcjonalności nowych technologii
dotyczą wewnętrznego działania organizacji i dotyczą między innymi wyznaczania zasad władzy i przestrzegania kultury organizacyjnej.
Współczesne organizacje nie mogą funkcjonować bez zarządzania postrzeganego jako warunek osiągnięcia sukcesu. Obserwuje się zmiany w sferze socjalnej, kulturowej, a także organizacyjnej. Czynnikiem decydującym
o rozwoju organizacji jest wiedza, która pozwala na mobilność posiadanych
zasobów. Warto zwrócić uwagę, że organizacje będą ulegały dalszym zmianom. Obecnie o wartości rynkowej danej organizacji decyduje posiadany kapitał intelektualny traktowany jako jej wartość dodana.
Nowe wyzwania, przed którymi stoi przedsiębiorstwo, wymaga nieustannego doskonalenia w sferze procesów zarządzania zarówno kapitałem
ludzkim, jak i całą organizacją. Rozwój organizacji jest uzależniony od wielu czynników takich jak wiedza, informacja oraz kapitał finansowy. Ponadto istotne są umiejętności i szybkość dostosowywania się do nieustannych
zmian w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. XXI wiek to
nowy porządek ekonomiczny, w którym najważniejszym czynnikiem jest
wiedza nierozłącznie związana z ludźmi, którzy ją tworzą i rozpowszechniają.
Wiedza przyczyniła się do zmian technologicznych na turbulentnym rynku,
w którym szczególne znaczenie ma innowacyjność i zdolność reagowania na
zmiany w otoczeniu.
Zawartość merytoryczna treści opracowań zaprezentowanych w przedstawionej monografii ma zróżnicowany charakter. Wspólnym mianownikiem rozważań podjętych przez Autorów jest problematyka związana z po-
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dejmowaniem przez organizację takich działań, które mogą przyczynić się
do zmian dających przewagę w obszarze, gdzie działa dana organizacja (także państwo) lub jednostka ją tworząca.
Lektura poszczególnych opracowań upoważnia do stwierdzenia, że pozostają one w obszarze zagadnień zmian w organizacji. Nadaje to rozważaniom cechy stałej aktualności. Opracowania zawierają wiedzę teoretyczną
i praktyczną, pokazując kategorie, zjawiska, a także mechanizmy oddziaływania na organizacje.
									
Redaktorzy
Warszawa, październik 2021 r.
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