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Zarządzanie strategiczne to jeden z najważniejszych obszarów zarządzania 
przedsiębiorstwem. Obejmuje ono ogólne koncepcje i zasady, a także szczegóło-
we metody i techniki, które pozwalają decydentom różnych szczebli organizacji 
na przewidywanie zmian w turbulentnym otoczeniu i identyfikację czynników 
sukcesu. Równie ważnym elementem w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 
jest nadzór korporacyjny. Wzajemne relacje między poszczególnymi grupami 
zaangażowanymi w funkcjonowanie korporacji – akcjonariuszami, zarządem, 
członkami organów nadzorczych, pracownikami, dostawcami i kontrahentami 
– nabierają coraz większego znaczenia w warunkach postępującej globalizacji, 
rosnącej konkurencji oraz deregulacji rynków.

Problematyka zarządzania strategicznego oraz ładu korporacyjnego jest szeroka 
i złożona, cechuje ją także różnorodność podejść i metod badawczych. Jednakże 
z uwagi na istotność poruszanych w jej ramach zagadnień stanowi obszar wielu 
badań i rozważań, czego przykładem jest prezentowana monografia. Zostały w niej 
zamieszczone opracowania zarówno o charakterze ogólnym, stanowiące pole do 
dalszej refleksji i dyskusji naukowej na temat rozwoju zarządzania strategicznego 
i nadzoru korporacyjnego, jak i teksty odnoszące się do wymiaru praktycznego 
zastosowania wybranych koncepcji i metod z tych dwóch obszarów.

Opracowanie zostało podzielone na cztery części.
W części pierwszej, zatytułowanej Rola zarządzania strategicznego w rozwoju 

organizacji, autorzy identyfikują główne trendy rozwoju zarządzania strategicz-
nego i na ich podstawie określają wyzwania na przyszłość. Ukazują problem 
paradoksów strategicznych jako nowoczesnego instrumentarium do tworzenia, 
wdrażania oraz zmiany strategii organizacji. W części tej zostały również podjęte 
rozważania na temat integracji strategii, struktury i kultury organizacyjnej – jako 
niezbędnego elementu rozwoju każdej organizacji – oraz najważniejszych możli-
wości pełniejszego wykorzystania kapitału strukturalnego firmy, które tkwią w jej 
wewnętrznej przestrzeni i otoczeniu. Na szczególną uwagę zasługuje propozycja 
metodologiczna dotycząca projektowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem, 
uwzględniająca metodykę analizy opcji strategicznej i metodykę projektowania 
programu działalności globalnej przedsiębiorstwa. 

Autorzy drugiej części – Wybrane koncepcje zarządzania strategicznego 
– przedstawiają wykorzystanie wybranych koncepcji zarządzania w kontekście 
strategicznym. Opisują też koncepcje: teorii gier, outsourcingu, Hoshin Kanri oraz 
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nowo powstałą koncepcję pozytywnych źródeł efektywności organizacji. Rozwa-
żania teoretyczne ilustrowane są przykładami praktycznych zastosowań.

Trzecia część książki Przykłady zastosowań koncepcji i metod zarządzania 
strategicznego ma charakter empiryczny. Jej autorzy omawiają wykorzystanie 
metody opcji strategicznych na uczelniach publicznych w Polsce, dokonują analizy 
grup strategicznych w odniesieniu do rynku otwartych funduszy emerytalnych, 
a także opisują fuzje i sojusze jako zewnętrzną metodę rozwoju przedsiębiorstwa 
na przykładzie sektora motoryzacyjnego oraz metody i formy umiędzynarodowie-
nia przedsiębiorstw budowlanych. W jednym z rozdziałów został przedstawiony 
interesujący model zarządzania strategicznego opracowany dla organizacji non-
profit, który zweryfikowano na reprezentatywnej próbie aktywnie działających 
organizacji pozarządowych, mających status organizacji pożytku publicznego. 

W ostatniej części książki Nadzór korporacyjny w teorii i praktyce rozwa-
żania teoretyczne nad problemami współczesnego ładu korporacyjnego zostały 
wzbogacone wynikami badań struktur własnościowych w polskich spółkach 
publicznych oraz bankach spółdzielczych. Autor jednego z zamieszczonych tu 
rozdziałów podjął próbę identyfikacji samodzielności decyzyjnej menedżerów, 
określając jej wymiary i determinanty. 

Szeroka gama problemów poruszanych w niniejszej publikacji przyczynia się 
do pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego i nadzoru korpora-
cyjnego, stanowiąc jednocześnie inspirację do dalszych badań i rozważań.
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