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Wstęp

Niniejszy, jak i drugi, wydawany równolegle, anglojęzyczny numer Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – opracowane pod naszą redakcją – stanowią kontynuację cyklu „Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji”,
wszczętego w 2009 r. Ów cykl powstał w nawiązaniu do zainteresowań badawczych
pracowników Katedry Pracy i Stosunków Przemysłowych, przejawiających się poprzez realizację określonych projektów badawczych, w tym grantu MNiSW
pt. „Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania”.
W prezentowanym tutaj zbiorze artykułów, opatrzonych podtytułem „W kierunku respektowania interesów pracobiorców”, podjęto kwestię realizacji oczekiwań
dwóch podstawowych grup interesariuszy wewnętrznych, tj. pracodawców i pracobiorców. Na tle zmieniającej się organizacji ukazano rosnące znaczenie interesów
pracowniczych oraz zasadność ich uwzględniania, także w kontekście przeobrażeń
w aksjologicznych aspektach pracy. Opracowanie anglojęzyczne odnosi się głównie
do przebiegu procesu zarządzania uwarunkowanego podejściem do interesów pracowniczych, co znalazło odzwierciedlenie w jego podtytule.
W oglądzie rozpatrywanego obszaru badawczego główne znaczenie nadano
wiedzy o rzeczywistości, a zatem i aktywnemu poznawaniu realiów zarządzania.
Ukierunkowaniu na potrzeby praktyki gospodarczej towarzyszy chęć rozwoju myśli naukowej z zakresu zarządzania. Za swoistą wytyczną poszukiwań badawczych
przyjęliśmy słowa naszego mentora Profesora Bera Hausa, że „…kształtowaniu się
tendencji do wzrostu siłowego i administracyjnego kierowania przedsiębiorstwami przeciwstawiać się będzie tendencja do demokratyzacji życia przedsiębiorstwa
w związku z dwoma faktami: wzrostem roli demokracji w zarządzaniu państwem
i gminami oraz wzrostem poczucia swojej wartości młodszych pokoleń, wstępujących w wiek produkcyjny”1. Nadzieję na pozytywne zmiany w obszarze respektowania interesów pracobiorców należy także łączyć z zaznaczającym się w literaturze
przedmiotu – także i tutaj – trendem popularyzującym potrzebę wzrostu zaufania
w organizacji; zaufanie stanowi bowiem zarówno warunek, jak i następstwo zmniejszania rozziewu interesów.
Przedstawiony tutaj zbiór artykułów został ujęty w ramach pięciu części dotyczących:
1) różnorodności i zmienności interesów pracobiorców,
2) postaw pracodawców wobec zasadności respektowania interesów pracowniczych,
B. Haus: Przedsiębiorstwo a partycypacja pracownicza, [w:] Partycypacja pracownicza. Echa
przeszłości czy perspektywy rozwoju?, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2001, s. 53.
1
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3) równowagi praca – życie jako ważnego interesu współczesnego pracobiorcy,
4) narzędziowego i podmiotowego aspektu harmonizowania interesów pracodawcy i pracobiorców,
5) poszukiwania możliwości kreowania wspólnoty interesów w organizacji.
Wyrażamy nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się zaczynem szerokiej dyskusji nad budowaniem organizacji raczej na ludziach niż na technice, a zatem skłonnej rozpatrywać i uwzględniać ich często zmienne pragnienia i oczekiwania. Wydaje
się, iż będzie temu sprzyjać – zaznaczająca się wyraźnie w prezentowanym cyklu
– ludzka strona organizacji, z występującą w jej obrębie grą interesów, a zarazem
konfliktów. Ludzie różnie myślą i różnie chcą działać, co wymaga odpowiedniej
polityki ukierunkowanej na budowanie koalicji i wzajemnych wpływów, istotnie oddziałujących na życie organizacji.
Dziękując Autorom wszystkich artykułów za uczestnictwo w podjętym projekcie
badawczym pod wspólnym tytułem „Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji”, Recenzentom zaś za trud włożony w zapewnienie odpowiedniego poziomu merytorycznego obu publikacji, oczekujemy dalszego wsparcia oraz współdziałania.
Małgorzata Gableta, Agata Pietroń-Pyszczek

