Szanowni, drodzy uczestnicy międzynarodowej konferencji: „Współczesne nurty badawcze
w naukach o zarządzaniu”!
Analizując bogaty program tej jubileuszowej konferencji jako jeden z seniorów polskiej nauki
o zarządzaniu wspominam jak w pierwszym okresie Polski Ludowej nauka o organizacji i
zarządzania była prześladowana ze względu na jej kapitalistyczny rodowód . W okresie
postępującej Iiberalizacji po Polskim Październiku 1956 roku polska myśl organizacyjna
zaczęła się odradzać, jednak jej sfera działania głównie nawiązywała do tradycji nauki
zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym .Nasze próby podejmowane począwszy od lat
70-tych zastosowania nauki zarządzania do praktyki administracyjnej zostały zdecydowanie
odrzucone w budowie struktur administracyjnych w okresie transformacji na podstawie
praworządnego poglądu, że teoria zarządzania dotyczy tylko działalności przemysłowej.
Niestety w projektowaniu i budowie aktualnej pokomunistycznej struktury administracyjnej
nie było specjalistów nauki zarządzania. Zarządzanie sferą publiczną- public management,
public governance, wspaniale już rozwinięte w Stanach Zjednoczonych nie znajdowało w
Polsce uznania. Akceptowana była opinia ,że organizacja instytucji publicznych jest jedynie
terenem aktywności nauki prawa i za przykładem Francji politologii. Wielka reforma
administracji i instytucji publicznych w procesie
politycznej transformacji była
przeprowadzana z zapoznaniem dorobku nauki publicznego zarządzania, z zadziwiającym
brakiem świadomości ,że sprawność instytucji publicznych jest podstawą sprawności całego
organizmu państwowego, również i jego działalności gospodarczej. . Na tle tego
rozwojowego zapóźnienia w Polsce należy z największym uznaniem ocenić dorobek 15 lecia
Instytutu Spraw Publicznych i dziesięciolecie pisma Nowoczesne Zarządzanie, inicjatywę ich
kreacji i efekty pracy niezwykle sprawnego kierownictwa i całego zespołu. Ponieważ
należę do tej grupy naukowców którzy już dawno usiłowali rozwijać tę domenę nauki z
satysfakcją gratuluję kierownictwu
i wszystkim pracownikom Instytutu i redakcji
kwartalnika. .Sądzę ,że biorąc pod uwagę bogaty program i wysoce kompetentny zespół
uczestników tej jubileuszowej konferencji można się spodziewać dalszego postępu w nauce
publicznego zarządzania.
Życzę serdecznie wszystkim uczestnikom dzisiejszej konferencji ,żeby za 15 lat, a więc w
roku 2027-ym mogli uczestniczyć w jubileuszowej konferencji 30 lecia Instytutu Spraw
Publicznych i 25 lecia kwartalnika Nowoczesne Zarządzanie poświęconej ocenie już szeroko
upowszechnionej praktyki zarządzania
przez wiedzę
wszystkich instytucji władzy
ustawodawczej , wykonawczej i sądowniczej Polski, sprawnego państwa w Unii Europejskiej.
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