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Wstęp
Oddajemy w ręce czytelników rezultaty XII przedsięwzięcia z cyklu Sukces w zarządzaniu kadrami (pierwsza publikacja z tego zakresu pojawiła się w 1993 roku),
której przewodnim tematem edycji w 2014 roku jest Różnorodność w zarządzaniu
kapitałem ludzkim – w kontekście podejść, metod, narzędzi. Głównym celem realizowanego projektu jest zaprezentowanie wyników badań teoretycznych i empirycznych, podzielenie się doświadczeniami badawczymi oraz wywodzącymi się
z praktyki gospodarczej, podjęcie dyskusji i wymiana myśli oraz wskazanie nowych obszarów badań.
W podjętym przez nas przedsięwzięciu badawczym, którego plonem są dwa
tomy artykułów, skupiliśmy uwagę na zagadnieniach zarządczo-ekonomicznych
(I tom) oraz zarządczo-psychologicznych (II tom). Podział ten odpowiada profilom
naukowo-badawczym organizatorów projektu, tj. Katedry Zarządzania Kadrami
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Przyjmowana przez nas perspektywa dotycząca różnorodności jest szeroka i nie
ogranicza się tylko do społecznego zróżnicowania pracowników ze względu na wybrane cechy, takie jak np. wiek, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, preferencje
religijne, orientacja seksualna, wykształcenie, cechy osobowościowe, stan cywilny
czy forma zatrudnienia. W prezentowanej publikacji różnorodność postrzegana jest
również przez pryzmat różnych podejść, koncepcji, metod oraz narzędzi, które wymagają indywidualnego czy też sytuacyjnego dostosowania do potrzeb danej organizacji ze względu na jej wielkość, przedmiot działalności, strukturę własnościową lub
kapitałową, lokalizację, realizowane strategie, strukturę kapitału ludzkiego itp.
Artykuły w obu tomach zostały uporządkowane według kolejności alfabetycznej
nazwisk ich autorów. W pracy można jednak wyróżnić kilka głównych obszarów
problemowych, którym poświęcone są poszczególne referaty. W tomie I, którego
tytuł nawiązuje do problemów zarządczych i ekonomicznych kapitału ludzkiego,
zidentyfikowano siedem takich obszarów.
Jednym z nich jest rola kadry menedżerskiej w kształtowaniu kapitału ludzkiego
organizacji. Podejmowane tutaj dyskusje obejmują budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na kapitale menedżerskim, identyfikowanie powiązań między przywództwem transformacyjnym a składowymi kapitału ludzkiego, kompetencje menedżerskie w zakresie adaptacji wielokulturowych zespołów pracowniczych,
zarządzanie różnorodnością społeczną, w tym odpowiadanie na potrzeby pracowników w różnym wieku, a także budowanie postaw projakościowych.
Kolejny obszar problemowy stanowi relacja przyczynowo-skutkowa między
wybranymi cechami kapitału ludzkiego oraz zarządzania tym kapitałem a skutecz-
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nością i efektywnością zarządzania organizacją. Podejmowane zagadnienia dotyczą
związku zarządzania różnorodnością kapitału ludzkiego z wynikami finansowymi
przedsiębiorstw oraz gospodarką opartą na wiedzy, skutecznego planowania sukcesji w organizacji czy też identyfikacji, oceny i diagnozy efektywności różnych form
pracy grupowej i zespołowej.
Pewne zainteresowanie wzbudza też problematyka zarządzania talentami
i rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji. W tym zakresie pojawiają się prace,
w których autorzy starają się wyjaśnić, na czym polega zarządzanie talentami we
współczesnych organizacjach, jakie znaczenie ma zarządzanie marką osobistą,
wskazują na możliwości wykorzystywania przez przedsiębiorstwa bądź to różnych
funduszy europejskich w działaniach ukierunkowanych na rozwój pracowników,
bądź też mediów społeczności w celu identyfikowania i przyciągania do organizacji
utalentowanych pracowników.
W prezentowanym zbiorze artykułów można też wyodrębnić prace poświęcone
kształtowaniu organizacyjnego kapitału ludzkiego. Podejmowane zagadnienia dotyczą kierunku rozwoju metod i narzędzi doboru kadr do organizacji, metodyki oceniania pracowników, roli systemów wynagrodzeń w oddziaływaniu na kapitał ludzki, uwarunkowań motywacji pracowniczej w kontekście systemów wynagrodzeń
oraz wykorzystywania preferencji i potencjału pracowników w osiąganiu celów
organizacji.
Podobnie jak w kilku naszych poprzednich publikacjach dotyczących sukcesu
w zarządzaniu, wyraźnie daje się zaobserwować nurt poświęcony międzynarodowym i międzykulturowym aspektom zarządzania kapitałem ludzkim. Autorzy toczą
tutaj rozważania nad zarządzaniem efektywnością pracy czy też wynagradzania pracowników i zarządzania ich karierami w firmach dywersyfikujących swoją działalność na rynkach międzynarodowych, gospodarowaniem potencjałem ludzkim w
warunkach zróżnicowania kulturowego, jak i wpływem czynników kulturowych na
praktykę zarządzania ekspatriantami.
Przedmiotem zainteresowania innej, dającej się wyodrębnić grupy zagadnień
są strategie zarządzania kapitałem ludzkim. W swoich dyskusjach autorzy formułują
założenia takich strategii, uwzględniających działania ukierunkowane na niestandardowe formy zatrudnienia, biznesowe modele wdrażania koncepcji zarządzania różnorodnością, potrzeby rozwojowe potencjału menedżerskiego, kreowanie kultury
otwartej na nowe pomysły czy też promujących transparentność polityki kadrowej.
Ostatni obszar problemowy, jaki redaktorom udało się zdefiniować w niniejszym
zbiorze artykułów, stanowią determinanty zarządzania zróżnicowanym kapitałem
społecznym. Znajdują się tutaj prace poświęcone roli polityki organizacyjnej w zarządzaniu kapitałem społecznym organizacji, kształtowaniu rozwiązań ułatwiających zarządzanie różnorodnością pracowników, trendom ewolucji funkcji personalnej w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, prakseologicznemu
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podejściu do koncepcji kapitału ludzkiego oraz osiągnięciom badawczym i wyzwaniom, jakie pojawiają się w zakresie różnorodności zasobów ludzkich.
Żywimy nadzieję, że zawarte w tym dziele treści będą stanowić przyczynek do
refleksji nad różnymi podejściami, metodami i narzędziami, jakie stosowane są
w teorii i praktyce zarządzania kapitałem ludzkim. W tym miejscu pragniemy też
złożyć wyrazy serdecznego podziękowania wszystkim, którzy wnieśli swój wkład
w przygotowanie i wydanie niniejszej publikacji.
Marzena Stor
Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
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