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Wstęp
Oddajemy w ręce Czytelnika rezultat XIV edycji podjętego przez nas przedsięwzięcia badawczego z cyklu Sukces w zarządzaniu kadrami. Jest to przedsięwzięcie
o długoletniej tradycji, gdyż pierwsza publikacja z tego cyklu pojawiła się w 1993
roku. Tematem przewodnim w roku 2018 są Wyzwania wobec funkcji personalnej
w organizacjach w warunkach rynku pracownika. Zainteresowanie tą problematyką
jest wynikiem obserwacji poczynionych w praktyce organizacyjnej, monitorowania
problemów zgłaszanych przez kadry kierownicze oraz rezultatów badań naukowych
publikowanych w różnych czasopismach.
Wszystkie te doniesienia prowadzą do wniosku, że w ostatnich latach na rynku
pracy pojawiło się wiele istotnych zmian. Dotyczą one zarówno jego struktury, jak
i równowagi między podażą a popytem na pracę. Organizacje stają przed nowymi
wyzwaniami wynikającymi z drastycznie malejącej liczby osób zdolnych i gotowych do podjęcia pracy. W Polsce są regiony, w których liczba oferowanych miejsc
pracy znacznie przewyższa liczbę bezrobotnych. Coraz trudniej jest też przyciągnąć
i zatrzymać w organizacji pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Coraz częściej pracodawcy zmagają się z wygórowanymi wymaganiami stawianymi przez obecnych czy potencjalnych pracowników. W zaistniałej sytuacji
zarysowują się nowe postawy i zjawiska, w tym zwłaszcza większa ruchliwość kadr.
Na tym tle decyzje i działania podejmowane w zakresie funkcji personalnej nabierają szczególnego znaczenia. Organizacje usilnie poszukują skutecznych sposobów konkurowania o pracowników z innymi graczami na rynku pracy. Chodzi nie
tylko o pozyskiwanie nowych talentów, ale też o zatrzymywanie i rozwijanie kadr
już zatrudnionych w organizacji. Pojawia się zatem zasadnicze pytanie o zdolność
organizacji do budowania i utrzymywania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy. Jednakże o atrakcyjności pracodawcy stanowią nie tylko formalne rozwiązania systemowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, ale też społeczne środowisko
pracy kształtowane przez kadrę menedżerską. Można zatem powiedzieć, że pojawiają się nowe wyzwania dla kadry kierowniczej i dla całej funkcji personalnej, w tym
potrzeba odwołania się do działań właściwych zarządzaniu kapitałem ludzkim czy
różnorodności zespołów pracowniczych.
W tym kontekście oferowany przez nas zbiór prac naukowych, podzielony
na dwa tomy, stanowi pewną odpowiedź na zarysowane powyżej problemy. Tom
PN 511 poświęcony został zagadnieniom zarządczo-ekonomicznym, a tom PN 512
zarządczo-psychologicznym. Podział ten odpowiada profilom naukowo-badawczym
organizatorów projektu, tj. Katedry Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Zakładu Psychologii Zarządzania Uniwersytetu Wrocławskiego, a ukształtował się w wyniku wieloletniej współpracy.
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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 opracowania. W tomie niniejszym, którego tytuł nawiązuje do dylematów zarządczych i ekonomicznych zarządzania kadrami, zidentyfikowano pięć takich obszarów.
Jeden z nich można ogólnie zatytułować: Zaobserwowane tendencje i pożądane
kierunki zmian. Podejmowana jest tutaj dyskusja nad takimi zagadnieniami, jak aktywność zawodowa i formy zatrudnienia w Polsce, makrotrendy kształtujące międzynarodowy rynek pracy, digitalizacja działań w zakresie funkcji personalnej, rozwój telepracy, uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w procesie fuzji
uczelni oraz controlling personalny w zarządzaniu zorientowanym na zdarzenia krytyczne w życiu pracownika.
Drugi nawiązuje w swojej tematyce do Marki pracodawcy. Autorzy poszczególnych artykułów prezentują wyniki własnych badaniach empirycznych, z których dowiadujemy się, jak kształtowana jest marka pracodawcy w kontekście strategii biznesowych i wybranych charakterystyk polskich przedsiębiorstw działających na rynkach
międzynarodowych, jak oceniany jest wewnętrzny employer branding przez pracowników branży IT, co stanowi o atrakcyjności pracy w systemie telepracy oraz w jaki
sposób można wykorzystać zwinne podejście do budowania marki pracodawcy.
Trzeci z wyodrębnionych obszarów problemowych to Zarządzanie kompetencjami i talentami. W centrum zainteresowania znajdują się czynniki sukcesu w zarządzaniu europejskim projektem szkoleniowym, propozycje działań dla menedżera
ds. talentów pozwalające sprostać wyzwaniom przyszłości, organizacyjne korzyści
wynikające z rozwoju kompetencji pracowników wykonawczych, możliwości wykorzystania i wdrażania zarządzania kapitałem ludzkim oparte na kompetencjach
zawodowych pracowników oraz executive coaching jako narzędzie wspierające rozwój kompetencji menedżerskich.
Czwarty obszar problemowy nawiązuje do Oczekiwań i satysfakcji pracowników. Ogólnie można powiedzieć, że treści ulokowanych tutaj artykułów dotyczą
pożądanych kierunków zamian w zakresie funkcji personalnej z punktu widzenia
pracowników i w kontekście dzisiejszych uwarunkowań rynku pracy. Szczegółowe
zagadnienia obejmują wpływ związków zawodowych jako podmiotu funkcji personalnej na poczucie satysfakcji zawodowej osób zatrudnionych, oczekiwania pracowników branży IT w zakresie ich motywowania, ale też oczekiwania pracowników usług medycznych w kwestii innowacyjności jako wyznacznika zatrudnialności
lekarzy w szpitalach.
Ostatni, piąty obszar mieści w sobie Wejście i wyjście pracowników z organizacji. Perspektywa w przyjętych rozważaniach jest zatem dosyć szczególna. Z jednej
strony przedmiotem zainteresowania są bowiem wyzwania współczesnego rynku
pracy pojawiające się przed absolwentami uczelni wyższych, którzy wchodzą na ten
rynek, a z drugiej strony uwaga zostaje skupiona na osobach opuszczających organizacje. W odniesieniu do tego drugiego zagadnienia autorzy wyrażają zainteresowa-

9

Wstęp

nie odejściem z pracy w kontekście zróżnicowania pracowników, motywowania
i wzmacniania zaangażowania do aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym oraz stosowaniem nowoczesnych technologii w procesie derekrutacji.
W naszym przekonaniu Czytelnik znajdzie w tym tomie nie tylko wiele nowych
i ciekawych koncepcji teoretycznych, ale też inspirujące wyniki badań empirycznych, które – zgodnie z tytułem tego tomu – mogą przysłużyć się rozwiązywaniu
różnorakich problemów zarządczo-ekonomicznych w nauce i praktyce zarządzania
kadrami w warunkach rynku pracownika. Z kolei osoby zainteresowane problemami
o charakterze zarządczo-psychologicznym zapraszamy do zapoznania się z tomem
PN 512. W nim również prezentowane są najnowsze rozwiązania konceptualne oraz
doniesienia badawcze, a dotyczą takich kwestii, jak współczesne preferencje pracownicze względem środowiska pracy, kompetencje przywódcze i menedżerskie,
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w organizacji, rozwój kapitału ludzkiego,
kariery zawodowe kobiet oraz społeczna odpowiedzialność organizacji wobec pracowników.
Życzymy zatem udanej i pożytecznej lektury.
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