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Zeszyt numer 9 w ramach XIV. Tomu Serii Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 
czasopisma Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zawiera 13 artykułów pra-
cowników Zakładu Zarządzania Kapitałem Społecznym Katedry Zarządzania 
SAN, a także osób współpracujących z Zakładem. 

Oddawany do rąk Czytelników zeszyt jest pierwszym zbiorowym opra-
cowaniem zespołu autorów, skupionego wokół nowo powstałego w ramach 
Katedry Zarządzania SAN Zakładu Zarządzania Kapitałem Społecznym. 
Problematyka zeszytu koncentruje się wokół szeroko zakrojonych zagadnień 
zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Treść artykułów jest z natu-
ry rzeczy zróżnicowana – stanowi bowiem głównie rezultat indywidualnych 
badań i dociekań autorów poszczególnych opracowań, realizowanych na ogół 
w ramach przygotowywanych bądź zrealizowanych prac doktorskich lub ha-
bilitacyjnych, jak również w ramach doskonalenia działalności dydaktycznej 
poszczególnych pracowników Zakładu. 

Zeszyt otwiera artykuł kierownika Zakładu i Katedry, prof. Łukasza 
Sułkowskiego pt. Human resource management – paradigms and basic cognitive 
orientations. W artykule wskazano główne paradygmaty obecne we współcze-
snych naukach społecznych, a następnie odniesiono ich zastosowanie do zarzą-
dzania zasobami ludzkimi w organizacjach. Wskazano, iż główne paradygmaty 
nauk społecznych, takie jak funkcjonalizm, paradygmat interpretatywno-sym-
boliczny, paradygmat radykalno-strukturalistyczny, a także postmodernizm 
odnoszą się w pełnym zakresie do funkcji personalnej w organizacji i metod jej 
realizacji. Zauważono, iż paradygmaty te mają istotne uwarunkowania w kul-
turach organizacyjnych. 

Kolejny artykuł, przygotowany przez Jarosława Sokołowskiego pt. 
Mobilności zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, porusza ważny problem za-
rządzania zarówno z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi, jak 
i zarządzania przedsiębiorstwem jako całością. W artykule wyróżniono trzy 
rodzaje mobilności zasobów ludzkich, a mianowicie mobilność przestrzenną, 
mobilność organizacyjną i mobilność zawodową. Zwrócono uwagę, że po-
szczególne rodzaje mobilności zasobów ludzkich mogą być kształtowane przy 
użyciu różnych narzędzi, będących zarówno w zasięgu przedsiębiorstwa, jak 
również szeroko rozumianych regulatorów rynku pracy. Zauważono także, że 
mobilność zasobów ludzkich ma istotne znaczenie dla kształtowania kapitału 
intelektualnego organizacji oraz jej konkurencyjności. 

W artykule przygotowanym przez Ewę Stroińską pt. Modele karier we 
współczesnych organizacjach przedstawiono niezmiernie istotne elementy zwią-
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zane z kształtowaniem karier pracowników jako istotnego elementu funkcji 
rozwojowej zarządzania zasobami ludzkimi. Omówiono istotę i etapy kariery 
zawodowej, zagadnienie planowania karier pracowników a także cały szereg 
specyficznych modeli karier zawodowych. Wskazano także na wagę rynko-
wych uwarunkowań planowania i realizacji karier zawodowych pracowników. 

Anna Sołtys w artykule pt. Zarządzanie wiekiem jako nowy priorytet po-
lityki personalnej zajęła się coraz ważniejszym z ekonomicznego i społecznego 
punktu widzenia zagadnieniem zarządzania wiekiem, co w znacznej mierze 
wiąże się z późniejszymi etapami kariery zawodowej – na ogół z aktywnością 
osób z dużym doświadczeniem zawodowym. W artykule wskazano na istotne 
uwarunkowania tego zagadnienia, takie jak czynniki demograficzne, ekono-
miczne, kulturowe, zdrowotne i społeczne, a także wytyczne Unii Europejskiej 
w sprawie stymulowania aktywności osób starszych. Wskazano również na 
istotne uwarunkowania wynikające za strategii i kultury poszczególnych or-
ganizacji. 

W artykule Alicji Krajenta-Kopeć pt. Kompetencje menedżera współcze-
snej organizacji wskazano na znaczenie kapitału ludzkiego w funkcjonowaniu 
współczesnej organizacji. Istotnym komponentem tegoż kapitału są kompeten-
cje menedżerów organizacji, które winny być dostosowane do wzrastających 
wymagań współczesnych organizacji, funkcjonujących w warunkach coraz 
szybszych zmian w globalizującej się gospodarce, opartej na ciągłym rozwoju 
wiedzy i systemów informacyjnych.

Jadwiga Kaczmarska-Krawczak i Justyna Trippner-Hrabi w artykule pt. 
Sources of conflicts in international knowledge teams podejmują niezmiernie 
istotny i coraz częściej występujący w naszych warunkach problem funkcjo-
nowania międzynarodowych zespołów wiedzy. Zespoły te mają zazwyczaj 
charakter zadaniowy, projektowy i pracują na ogół w dość złożonych warun-
kach organizacyjnych, kulturowych, z występowaniem niekiedy w niewielkim 
choćby stopniu bariery językowej. Autorki przedstawiły różne rodzaje konflik-
tów w układzie podmiotów uczestniczących w projektach realizowanych przez 
międzynarodowe zespoły wiedzy, a także podłoże tych konfliktów. 

Kolejnym opracowaniem jest artykuł przygotowany przez Michała 
Chmieleckiego pt. Development of corporate entrepreneurship in the context 
of human resource management and organizational culture in polish organiza-
tions – research results. Autor opracowania zauważa, że współczesne organizacje 
oczekują od wszystkich swych uczestników zachowań przedsiębiorczych, bu-
dowania niezbędnych dla konkurencyjności organizacji kompetencji, umiejęt-
ności dzielenia się wiedzą oraz mobilności. Stwierdzono, że najistotniejsze uwa-
runkowania dla kreowania przedsiębiorczości wewnątrz korporacyjnej tkwią 
w zarządzaniu zasobami ludzkimi i w kulturze organizacyjnej. Potwierdziły 
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to przeprowadzone badania na reprezentatywnej próbie 149 przedsiębiorstw 
z województwa łódzkiego i mazowieckiego. 

Joanna Wiśniewska-Mikosik w artykule pt. Specyfika zarządzania zasoba-
mi ludzkimi w administracji publicznej zajęła się tym problemem w oparciu 
o dorobek literatury przedmiotu, jak również własne obserwacje poczynione 
w trakcie pracy w dużym urzędzie samorządu terytorialnego. Przedstawiono 
krótki rys historyczny rozwoju administracji publicznej w Polsce i innych kra-
jach oraz zawodu pracownika administracji. Omówiono główne aspekty po-
lityki personalnej w administracji publicznej, takie jak rekrutacja personelu, 
szkolenia, oceny pracownicze i polityka awansowania. Wskazano także na zna-
czenie kultury organizacyjnej tych instytucji dla funkcjonowania omawianych 
procesów kadrowych. 

Kolejny artykuł autorstwa Łukasza Sułkowskiego pt. Concept of organiza-
tional identity in family business dotyczy zagadnienia z pogranicza zarządzania 
zasobami ludzkimi i zarządzania małymi firmami rodzinnymi. Szczególnie 
w polskich warunkach zagadnienie organizacyjnej tożsamości firm rodzinnych 
jest niezwykle ważne i frapujące, bowiem firmy z obszaru biznesu rodzinnego, 
to w przytłaczającej większości firmy młode, często funkcjonujące w pierw-
szym pokoleniu. Poszukiwanie swej tożsamości jest dla nich istotnym zada-
niem, na co zwraca uwagę autor artykułu. 

Artykuł autorstwa Barbary Kamińskiej pt. Motivation of emploees as a si-
gnificant feature of knowledge management in enterprises podejmuje ważki temat 
motywacji pracowniczej w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. W artykule 
przedstawiono główne założenia zarządzania wiedzą w organizacjach – na tym 
tle ukazano znaczenie właściwego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi 
w przedsiębiorstwach oraz właściwego doboru narzędzi motywowania perso-
nelu. Jest to proces niezwykle złożony ze względu na niematerialny charakter 
wiedzy jako zasobu organizacji i jako efektu działań ludzi w organizacji. 

W kolejnym artykule, przygotowanym przez Dorotę Nawrat pt. Wspieranie 
innowacyjności poprzez kształtowanie klimatu pracy, podjęto temat wspierania 
działań innowacyjnych w organizacji narzędziami miękkimi, niematerialny-
mi. Autorka wskazała na istotne wymagania i oczekiwania stawiane pracow-
nikom przez organizacje przedsiębiorcze i oparte na wiedzy oraz na warunki 
i wymagania współczesnych rynków pracy. Podkreślono też istotne znacze-
nie kontekstu europejskiego dla tych procesów. Jednocześnie zauważono, że 
ważnym czynnikiem stymulowania innowacyjności w organizacjach jest takie 
kształtowanie szeroko rozumianego klimatu organizacyjnego, które przyczy-
niałoby się do twórczych, innowacyjnych zachowań uczestników organizacji. 
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Kolejnym artykułem prezentowanym w zeszycie jest artykuł Karoliny 
Jastrzębskiej pt. Prorozwojowy charakter usprawnienia rekrutacji na studia. 
Temat artykułu odnosi się do wczesnej fazy zarządzania zasobami ludzkimi, 
jaką jest rekrutowanie przyszłych kadr na wyższe uczelnie. Autorka na podsta-
wie obserwacji uczestniczącej wdrażania elektronicznych procedur rekrutacji 
studentów w Uniwersytecie Jagiellońskim wykazała zakres i charakter uzyska-
nych usprawnień, a także ich innowacyjne znaczenie dla kształtowania procesu 
dydaktycznego w uczelni wyższej.

Ostatni artykuł prezentowany w niniejszym tomie przygotowany jest 
przez Joannę Łuczak i nosi tytuł Specifical problems of communikation in Police. 
Autorka zajęła się w nim dość hermetycznym dla ogółu badaczy oraz czytelni-
ków problemem systemu komunikacji w specyficznej organizacji, jaką jest poli-
cja. Jest to bardzo ciekawe studium pokazujące specyfikę komunikacji w policji 
jako podsystemu zarządzania tą organizacją publiczną.

Zaprezentowany zeszyt naukowy oddaje zaledwie część bogatej problema-
tyki zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, jak rów-
nież część dorobku zespołu autorskiego. Mamy jednakże nadzieję, że prezento-
wana publikacja okaże się przydatna jej odbiorcom oraz autorom zarówno dla 
dalszych dociekań naukowych, jak też dla wzbogacania procesu dydaktycznego.
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