WPROWADZENIE

Oddany do rąk Czytelnika bieżący numer Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej serii
„Organizacja i Zarządzanie” stanowi publikację opracowaną w ramach IV Międzynarodowej
Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka –
Technika – Społeczeństwo”, organizowanej przez Katedrę Stosowanych Nauk Społecznych
Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Katedrę Etyki i Etyki Stosowanej Wydziału
Filozoficznego Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.
Artykuły zostały ułożone w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów, którzy
zaprezentowali zagadnienia mieszczące się w obrębie różnorodnych dziedzin naukowych.
Podjęte tematy ukazane zostały zarówno od strony teoretycznej, jak i empirycznej.
Zaprezentowane wyniki badań stanowiły podstawę do interesujących dyskusji, polemik,
wymiany poglądów podczas licznych obrad panelowych.
Jednym z podejmowanych często wątków była szeroko rozumiana odpowiedzialność jako
wartość etyczna. Zwrócono również uwagę na dynamiczne zmiany na rynku pracy
i związaną z nimi potrzebę dostosowania systemu kształcenia do obecnych realiów. Ponadto
dokonano charakterystyki coworkingu (elastycznej formy pracy indywidualnej i grupowej)
oraz przedstawiono korzyści wprowadzenia tej koncepcji do środowiska organizacyjnego.
Interesującą część naukowych rozważań stanowią artykuły poruszające tematykę
problemów społecznych takich jak: wykluczenie ludzi starszych, edukacja dzieci romskich
w Polsce, dylematów związanych z transplantacją czy też fascynacji dzieci Internetem. Ponadto
zwrócono również uwagę na potrzebę waloryzacji przestrzeni kulturowej miasta
przemysłowego, ma ona bowiem niebagatelne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju miast.
W publikacjach zaprezentowano także problematykę związaną ze społeczną odpowiedzialnością, wskazując między innymi sposoby jej implementacji na grunt organizacyjny,
jak również rozpatrując ją w kontekście zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych
na uczelni, a co za tym idzie próbą sprecyzowania kształtu trzeciej misji uczelni oraz zadań
i obowiązków wynikających z jej realizacji.
Odrębny wątek tematyczny jest związany z problemami, które nurtują naszych wschodnich
sąsiadów. Można tutaj wskazać na kwestie, które utrudniają tworzenie aksjologicznych podstaw
społecznie odpowiedzialnego biznesu w ukrańskiej gospodarce, a wśród nich niedoskonałe
ustawodawstwo podatkowe, występowanie korupcji, jak i nadmierną ilość procedur

Prezentowany zbiór publikacji jest bardzo obszerny, w związku z tym nie sposób
scharakteryzować wszystkich, podjętych tutaj tematów. Niemniej jednak interdyscyplinarność
ujęć sprawia, że artykuły zawarte w niniejszym tomie będą ciekawą lekturą dla przedstawicieli
różnych dyscyplin naukowych.
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