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Dwumiesięcznik „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, otwierający kolejny rok jego wyda-
wania, koncentruje się na menedżerach w kontekście zarządzania przez nich zasobami 
ludzkimi. Otwiera go artykuł pióra E. Masłyk-Musiał oraz H. Bulińskiej, podejmujący 
wątek przyszłości HRM w erze internetu, w warunkach rozwoju e-biznesu. Niewątpliwie 
ma on charakter inspirujący i może stanowić podstawę żywej i owocnej dyskusji. Głębo-
kość przewidywanych zmian implikuje potrzebę przygotowania się menedżerów i całego 
HRM do nowych wyzwań związanych z organizacjami przyszłości.

Nic nie zapowiada, aby w przyszłości nie dotykały gospodarki recesje. Pesymiści 
przewidują nawet częstsze ich występowanie. H. Sculion (artykuł na żółtych stronach) 
wskazuje na wyzwania wobec funkcji personalnej i wzrost jej znaczenia. W szczególności 
zwraca uwagę na imperatyw pozyskiwania Talentów – liderów globalnych, którzy będą 
zdolni dobrze sobie radzić z problemami właściwymi korporacjom w okresie recesji. 
Określa też role, jakie powinni oni spełniać. Treść tego artykułu niewątpliwie zasługuje 
na uwagę tak teoretyków, jak też praktyków.

Ważną determinantą skuteczności pracy menedżera jest klarowny, sprawny system 
komunikacji z pracownikami. S. Wojnicki wskazuje na istotną rolę pytań jako narzędzia 
zwiększającego efektywność komunikacji na linii menedżer-pracownik.

Ludowe porzekadło uczy, że „jaki pan, taki kram”. A zatem, źle dobrany kierownik 
może negatywnie wpływać na efektywność funkcjonowania owego „kramu”. Niestety 
z artykułu D. Barańskiej wynika, że przywołane porzekadło nierzadko znajduje potwier-
dzenie w wadliwym (niekiedy niezgodnym z prawem, czy nieetycznym) doborze kadr 
kierowniczych w przedsiębiorstwach państwowych.

Tymczasem, jak podkreśla J. Szczupaczyński w artykule otwierającym dział „Komu-
nikaty z badań”, tylko menedżerowie etyczni mogą na dłuższą metę dbać o rozwój bizne-
su. Istotnym bowiem czynnikiem sprzyjającym mu jest budowa zaufania interesariuszy. 
Czy nasi polscy menedżerowie i przedsiębiorcy, niezależnie od rodzaju własności przed-
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siębiorstw i sposobu ich doboru na zajmowane stanowisko, przestrzegają standardów 
etycznych? Odpowiedź na to pytanie, jaką przynosi artykuł J. Szczupaczyńskiego, oparta 
jest na wynikach badań przeprowadzonych przez autora w organizacjach w Polsce. Wol-
no sądzić, że obydwa ww. artykuły na temat etyki kadr kierowniczych wzbudzą żywe 
zainteresowanie Czytelników.

Wątek etyki kontynuowany jest, ale pod innym kątem, w kolejnym artykule w dziale 
„Komunikaty”. Chodzi w nim o odpowiedź na pytanie, czy na podstawie postaw etycz-
nych można przewidywać zachowania pracowników. Autor, D. Turek, wskazuje na ko-
nieczność uwzględniania w tym procesie jeszcze dwóch innych ważnych predykatorów.

Wielce pozytywne w swojej wymowie i ciekawe studium przypadku przedstawiła 
M. Jendryczko. Omawia w nim cechy i założenia organizacji uczącej się jako modelu 
nowoczesnego przedsiębiorstwa górniczego.

A ponadto, jak zwykle… Wybór literatury o zarządzaniu zasobami ludzkimi z 2010 
roku, recenzje dwóch interesujących książek: pracy zbiorowej autorstwa W. Grudzewski 
i in., pt. „Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygma-
tów i koncepcji zarządzania” (rec. C. Szmidt) oraz pracy M. Stankiewicza, „Pozytywny 
potencjał oraz wstęp do użytecznej teorii zarządzania” (rec. A. Rogozińska-Pawełczyk).

Uwadze Czytelników polecam też dział „Kronika. Informacje”.

prof. dr hab. Stanisława Borkowska
redaktor naukowa numeru
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