Przedmowa
Jest nam niezmiernie miło przedstawić monografię opracowaną na podstawie referatów wygłoszonych podczas I Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Współczesne
koncepcje zarządzania publicznego”, która odbyła się w październiku 2016 r. Publikacja ta obejmuje kilka istotnych kwestii związanych z podtytułem „Wyzwania
modernizacyjne sektora publicznego”.
Teksty opracowane na potrzeby monografii, o łącznej liczbie 26 rozdziałów, zostały pogrupowane w 9 bloków tematycznych: państwo i sektor publiczny, bezpieczeństwo publiczne, służba zdrowia, technologia informatyczna, zamówienia publiczne, finanse publiczne, zasoby ludzkie, doskonalenie zarządzania organizacjami
publicznymi oraz koncepcje i metody zarządzania publicznego.
W pierwszej części monografii poświęconej państwu i sektorowi publicznemu
znalazły się dwa rozdziały. Najpierw Stanisław Gasik dokonał próby określenia
głównych kierunków reform polskiego państwa. Następnie Stanisław Duchniewicz
przedstawił zagadnienie innowacyjnego zarządzania w sektorze publicznym państwa.
Drugą część monografii dedykowano bezpieczeństwu publicznemu. W tym bloku znajdują się rozdziały opracowane przez zespół autorski w składzie: Urszula
Kąkol, Marek Kisilowski, Grzegorz Kunikowski i Anna Uklańska. W pierwszym z
nich przedstawiono diagnozę planowania cywilnego w procesie przygotowań
obronnych, w drugim wyjaśniono relacje między zarządzaniem kryzysowym a planowaniem cywilnym, w trzecim zaprezentowano stan planowania cywilnego w
Polsce. W czwartym rozdziale w tej części książki Marek Kisilowski wyjaśnia
aspekty prewencji i bezpieczeństwa w publicznym zarządzaniu kryzysowym i logistyce społecznej. W kolejnym Michał Wiśniewski, Marek Kisilowski i Marcin Marczewski omawiają zasady budowy scenariuszy zdarzeń niekorzystnych w publicznym zarządzaniu kryzysowym. Ostatni rozdział tej części, autorstwa Michała Wiśniewskiego i Teresy Ostrowskiej, odnosi się do wyzwań i dobrych praktyk zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej.
Następną, trzecią część monografii, tworzą teksty poświęcone służbie zdrowia.
Katarzyna Krot w swym rozdziale prezentuje wyniki badań ilustrujące wpływ zaufania do lekarzy na przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów. W drugim z
rozdziałów konstytuujących tę część Piotr Lenik analizuje możliwości wykorzystania zarządzania jakością w zarządzaniu publicznymi podmiotami leczniczymi.
Na część czwartą składają się dwa teksty dotyczące technologii informatycznej.
Jędrzej Wasiak-Poniatowski prezentuje w pierwszym rozdziale tego bloku ocenę
wykorzystania technologii teleinformatycznych w komunikacji z klientem w gminach wiejskich województwa dolnośląskiego. W drugim rozdziale Piotr Czyżyk
omawia cloud computing w administracji publicznej, nawiązując tym samym do
innowacyjnego podejścia zarządzania wspomagającego doskonalenie urzędów.
Część piątą książki poświęcono zamówieniom publicznym. W pierwszej kolejności Arkadiusz Borowiec przedstawia bariery rozwoju innowacyjnych zamówień
publicznych w Polsce w świetle badań empirycznych. Następnie Krzysztof Zachura
wyjaśnia wpływ zamówień publicznych na rozwój ekoinnowacji w branży budowlanej.
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Zagadnienia finansów publicznych tworzą część szóstą monografii. Ten blok tematyczny składa się z trzech rozdziałów. Konrad Raczkowski przedstawia w pierwszym tekście instytucjonalizm w procesie rozwoju w odniesieniu do kształtowania
stanu finansów publicznych w Polsce. Następnie Marzena Piszczek prezentuje determinanty finansowania rozwoju przez samorząd terytorialny w latach 2014-2020.
W ostatnim rozdziale tej części Anna Zienkiewicz i Bartłomiej Bartnik charakteryzują specyfikę procesu budżetowania w jednostce sektora publicznego, posługując
się danymi z województwa podkarpackiego.
Kolejną część monografii scala tematyka zasobów ludzkich. Ewolucję roli i znaczenia czynnika ludzkiego w zarządzaniu publicznym omawia Andrzej Limański i
Ireneusz Drabik. W rozdziale następnym Izabela Różańska-Bińczyk przedstawia
innowacyjne rozwiązania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi wprowadzone
w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego. Tę część kończy rozdział przygotowany przez zespół w składzie: Agata Austen, Przemysław Banasik, Joanna
Kuczewska i Sylwia Morawska, poświęcony pożądanemu modelowi przywództwa
w administracji sądowniczej.
Ósma część zawiera teksty dotyczące doskonalenia w wybranych obszarach zarządzania organizacjami publicznymi. Tomasz Goszczyński, Michał Konopka i
Leszek Szczupak podejmują próby określenia współczesnych sposobów tworzenia
innowacji w przedsiębiorstwach sektora publicznego. W dalszej kolejności Bogdan
Gregor i Beata Gotwald-Feja charakteryzują komunikację marketingową w jednostkach samorządu terytorialnego.
Dziewiąty blok tematyczny obejmuje rozdziały omawiające koncepcje i metody
doskonalenia zarządzania publicznego. Najpierw Bogdan Nogalski i Adam Klimek
prezentują wykorzystanie instrumentów analizy procesów do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej na przykładzie procesu inwestycyjnego. Następnie
Katarzyna Szczepańska identyfikuje i objaśnia związki CAF z koncepcjami zarządzania w administracji publicznej. Analizę porównawczą modeli dojrzałości organizacji omawia Justyna Smagowicz i Anna Kosieradzka. W ostatnim rozdziale tej
części Michał Żabiński ukazuje wykorzystanie rozwiązań doskonalących jakość
zarządzania w samorządzie lokalnym.
Marek Ćwiklicki, Marek Jabłoński, Stanisław Mazur

14

