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Zmienność otoczenia koncentruje naszą uwagę na tym, co dzieje się tu i teraz, ale 
każda organizacja jest podmiotem, który ma swoją przeszłość historyczną. Przeja-
wia się ona w kulturze organizacyjnej, w sposobie reagowania jej pracowników na 
wyzwania stawiane przez teraźniejszość i przyszłość. W prezentowanym zbiorze 
składającym się z sześciu artykułów tworzących nr 2/2018 przeplatają się wątki 
istotne dla tego, co dzieje się aktualnie, z tymi dotyczącymi przyszłości, wzbogaco-
ne o refleksje na temat przeszłości. Przy czym, jak zauważają P. Zimbardo i J. Boyd   
w swoim dziele Paradoks czasu, musimy być wystarczająco ostrożni, aby nie utknąć 
w jednej ze stref  czasowych kosztem innych osób. P. Górski w swoim artykule 
przedstawił argumenty za wykorzystaniem perspektywy historycznej w badaniach 
refleksji teoretycznej i praktyki zarządzania ludźmi. Poddał analizie zmienności 
praktyki i koncepcji teoretycznych zarządzania ludźmi, przedstawionych w polskiej 
literaturze przedmiotu. Wiedzę na temat możliwości wykorzystania metod i narzę-
dzi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi uzupełnia artykuł K. Piwowar-Sulej 
o perspektywach zastosowania metody eksperymentu do badań problematyki za-
rządzania zasobami ludzkimi.   

Teraźniejszość i przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi jest w dużej mierze 
uwarunkowana zmianami demograficznymi otoczenia. Skłania to zarządzających do 
traktowania wieku jako ważnej zmiennej wprowadzanych programów i praktyk HR. 
Tymi kwestiami zajęły się trzy autorki –  dwie z nich (I. Warwas i A. Sołtys) podję-
ły kwestie strategicznego zarządzania wiekiem, opartego na celowym przejściu od 
ekskluzji do inkluzji, będących podstawą filozofii zarządzania różnorodnością w or-
ganizacji. Podejście inkluzyjne zakłada celowe zatrudnianie osób „różnych” i „zróż-
nicowanych”, natomiast systemy organizacyjne tworzą otwartą przestrzeń dostę-
pu do nagród i przywilejów zdefiniowanych dla całego systemu organizacji. Skoro  
w organizacji pracują osoby zróżnicowane pod względem wieku, dysponujące 
niejednorodnymi kompetencjami, mające na swym koncie określone osiągnięcia, 
wówczas przydatne stają się programy mentoringu wzajemnego i odwróconego,  
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w których rolę mentora pełnią młodsi pracownicy względem starszych kolegów. Po 
te programy sięgnęła firma Microsoft, w której intensywnie wzrasta liczba pracow-
ników młodych w wieku 24–27 lat, a sposób realizacji tych programów przedstawiła  
w artykule M. Sidor-Rządkowska. 

Wynagradzanie pracowników to jeden z kluczowych procesów personalnych każ-
dej organizacji i wiele na ten temat powstało artykułów i opracowań. Zdecydowanie 
rzadziej są prowadzone badania na temat efektywności systemów wynagradzania, 
także świadomość potrzeby oceny stosowanych systemów wynagrodzeń jest w Pol-
sce w dalszym ciągu niska. Tę lukę próbuje nieco zmniejszyć E. Beck-Krala, która  
w swoim artykule zaprezentowała wyniki badań przeprowadzonych metodą ankieto-
wą w 264 polskich firmach.

W części poświęconej prezentacji studiów przypadków został przedstawiony  
artykuł M. Jóźwika, w którym poddano analizie zastosowanie metody assessment center  
w procesie rekrutacyjnym w jednej z firm ubezpieczeniowych w kraju. Autor doko-
nał porównania sposobów zachowania kandydujących osób ze wzorcem skutecz-
nych zachowań menedżera, przypisanych w profilu kompetencyjnym dla tego sta-
nowiska pracy.

Klamrą pojęciową, spinającą artykuły zaprezentowane w tym numerze naszego 
dwumiesięcznika, jest perspektywa czasowa zarządzania zasobami ludzkimi z więk-
szym akcentem na to, co dzieje się w teraźniejszości, lecz bez zaniedbywania studiów 
przeszłości, aby lepiej zaplanować przyszłość.

dr hab. Bogusława Urbaniak, prof. UŁ
redaktor naukowa numeru
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