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W aktualnych realiach gospodarczych o efektach i przyszłych możliwościach rozwojowych
każdej organizacji decydują w znacznej mierze charakter i intensywność różnorodnych
przedsięwzięć innowacyjnych dostosowujących zachowanie organizacji do wymogów glo-
balnego rynku oraz stanu, struktury, złożoności i dynamiki ich otoczenia. Niezmiernie waż-
nym aspektem funkcjonowania organizacji jest zarządzanie przez jakość, w której powinni
brać udział wszyscy członkowie organizacji, ponieważ tylko wtedy można kształtować jakość
i kierować określone działania na osiągnięcie długofalowego sukcesu. Należy stwierdzić, że
dla podmiotu gospodarującego strategiczne znaczenie mają procesy zarządzania jakością
oraz zarządzania innowacjami, które są składowymi ogólnej (globalnej) strategii, obejmu-
jącej inne dziedziny jego działania.

Istotnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem są działania modyfikacyjne, których
celem jest ciągłe usprawnianie jakości i wprowadzanie innowacji. Bardzo ważne staje się
zrozumienie określonych współzależności i różnic występujących w procesie tych zmian, co
wymaga podejścia integralnego.  Zapotrzebowaniu temu wychodzi naprzeciw recenzowane
opracowanie, napisane przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, pod redakcją nau-
kową dr hab. prof. US Joanny Wiśniewskiej i dr. hab. prof. US Krzysztofa Janasza. Stanowi
ono wartościowe studium teoretyczno-metodyczno-poznawcze przedstawiające zagadnie-
nia innowacyjności i jakości polskich organizacji w sektorach przemysłowym oraz usługo-
wym w przekrojach lokalnym (regionalnym) i ogólnopolskim.

Myślą przewodnią monografii jest stwierdzenie, że ciągłe doskonalenie innowacyjności
i jakość wdrażana we wszystkich obszarach funkcjonowania, pozwalają organizacjom na
osiąganie szeregu strategicznych korzyści, przez co możliwe jest nie tylko tworzenie, ale
i skuteczne utrzymywanie przewagi konkurencyjnej.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego
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