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Głównym nurtem rozważań autorów artykułów zamieszczonych w tym numerze 
dwumięsięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi“ są kwestie zatrudnienia i pracy 
osób młodych. Zagadnienia te znajdują się w centrum zainteresowania badaczy, poli-
tyków i menedżerów w wielu krajach europejskich i wpisują się w zakres szeroko ro-
zumianej różnorodności społeczno-kulturowej. Zestaw artykułów i innych opracowań 
zawartych w tym numerze odnosi się do różnych aspektów tej problematyki.

W pierwszym artykule autorstwa Marii del Carmen González Menéndez i innych 
zaprezentowano system edukacji i rozwoju zawodowego (VET) w Hiszpanii w kon-
tekście wyzwań związanych ze zwalczaniem bezrobocia wśród młodych ludzi. Ba-
zujący na dwóch filarach VET, z których pierwszy obejmuje ścieżkę rozwoju zawo-
dowego w ramach systemu edukacji (PT), a drugi – ścieżkę rozwoju zawodowego 
w ramach aktywnej polityki rynku pracy (PTE), ukierunkowany jest na zwiększenie 
zatrudnialności młodych ludzi. Opisany w artykule VET, w którym widoczne są 
elementy niemieckich i brytyjskich rozwiązań, może zainteresować osoby zajmujące 
się podobną problematyką. 

Wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi w krajach europejskich stanowi rów-
nież kontekst rozważań autorów drugiego artykułu. Miroslav Beblavy i Brian Fabo 
przedstawiają w nim wyniki badań na temat tzw. efektu zatłoczenia (crowding out 
effect) w odniesieniu do pracy studentów. Wspomniany efekt polega na podejmo-
waniu niskokwalifikowanej pracy przez wykwalifikowane osoby, czego efektem jest 
swoiste „wypychanie” niewykwalifikowanych pracowników z rynku pracy. Przed-
stawione w tym artykule analizy i oceny stanowią interesujący głos w dyskusji nad 
pracą zawodową studentów. 

Preferencje zawodowe młodych Polek i Polaków stanowią przedmiot kolejnego 
artykułu autorstwa Dominiki Ochnik i Renaty Rosmus. Celem badań autorek było 
określenie upodobań zawodowych młodych osób znajdujących się w fazie wkraczania 
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na rynek pracy i fazie zwiększonej aktywności na rynku pracy przez pryzmat różnic 
według kryterium płci. Wyniki badań wskazują na występowanie w grupie kobiet 
preferencji zawodowych wykraczających poza stereotyp płci. Również wiek okazał 
się istotną zmienną determinującą preferencje zawodowe kobiet. Wyniki badań za-
prezentowanych w tym artykule stanowią głos w debacie nad społeczną rolą kobiet 
i mężczyzn oraz ich wyborami zawodowymi. 

W kolejnym artykule Piotr Bohdziewicz podejmuje zagadnienie stosunku mło-
dego pokolenia w odniesieniu do kariery zawodowej. Na podstawie przeprowadzo-
nych wśród studentów stacjonarnych stopnia magisterskiego badań autor wskazuje 
na dwie główne kotwice kariery w pokoleniu Z, a mianowicie styl życia oraz bez-
pieczeństwo i stabilizację. Znaczenie obu wymienionych wartości było zdecydowa-
nie wyższe w badanej grupie od innych kotwic kariery, takich jak: profesjonalizm, 
autonomia czy zarządzanie. Podkreśla też znaczenie budowania we współczesnych 
organizacjach warunków i stosunków pracy sprzyjających utrzymywaniu równo-
wagi między pracą zawodową a życiem osobistym, do której badani przykładają 
dużą wagę. 

Ostatnim artykułem jest tekst Sylwii Przytuły poświęcony tzw. samoinicjowa-
nej ekspatriacji, o której coraz więcej się pisze w literaturze z zakresu międzyna-
rodowego zarządzania zasobami ludzkimi. Artykuł ma charakter koncepcyjny,  
w którym autorka podjęła próbę porządkowania kwestii pojęciowych związanych 
z tą kategorią, wskazując na różnice między tradycyjnymi formami ekspatriacji  
a samoinicjowaną ekspatriacją oraz charakteryzując różne formy tej ostatniej. Mimo 
że opracowanie to nie dotyczy bezpośrednio osób młodych, to wpisuje się w ten 
nurt badawczy, ponieważ somoinicjowana ekspatriacja w dużej mierze dotyczy osób 
młodych, które decydują się realizować swoją karierę zawodową na rynkach pracy 
krajów goszczących. 

W dziale „Komunikaty z badań“ znajdują sie dwa opracowania. Pierwsze z nich 
autorstwa Urbana Pauli koncentruje się na analizie warunków pracy i życia osób sa-
mozatrudnionych. Przywołując wyniki badań empirycznych w sześciu krajach euro-
pejskich, przeprowadzonych wśród młodych osób samozatrudnionych w branżach 
kreatywnych, autor opisuje: motywy wyboru tej formy zatrudnienia, czas pracy, wa-
runki pracy i zbezpieczeństwo socjalne, przychody i potencjał do kreowania miejsc 
pracy. Przedstawione wyniki badań wnoszą wkład w poznanie zalet i ograniczeń 
samozatrudnienia oraz jego perspektyw rozwojowych w kontekście wyzwań współ-
czesnych rynków pracy oraz preferencji młodego pokolenia.

W drugim komunikacie z badań Jacek Woźniak przedstawia metodologiczne 
aspekty badań wykorzystania mediów społecznościowych jako narzędzia e-rekutacji 
oraz prezentuje wyniki badań pilotażowych w tym zakresie, przeprowadzonych na 
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trzech grupach respondentów reprezentujących generacje X, Y. Z. Wyniki badań 
wskazują, że media społecznościowe mają istotne znaczenie w działaniach rekru-
tacyjnych wobec najmłodszych osób tworzących generację Z, natomiast znacznie 
mniejsze w odniesieniu do przedstawicieli pozostałych dwóch generacji, tj. Y i X. 

Artykuły i komunikaty z badań uzupełniają recenzje interesujących książek, in-
formacje na temat konferencji i słowniczek wybranych pojęć z zakresu ZZL. Auto-
rzy poszczególnych opracowań zawartych w tym numerze „Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi“ podejmują aktualne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania 
badaczy i praktyków. Można więc mieć nadzieję, że stanowić one będą interesującą 
lekturę, a także inspiracje do dalszych badań naukowych. 

prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, 
dr Urban Pauli 

redaktorzy naukowi numeru
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