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Wiodącym tematem numeru jest zarządzania różnorodnością w świetle wyzwań 
współczesnego rynku pracy. Różnorodność jest atrybutem współczesności; ma 
wiele synonimów, między innymi: heterogoniczność, inność, niejednolitość, od-
mienność, rozmaitość, różnolitość, różnorakość, wielokształtność, wielopostacio-
wość. W odniesieniu do rynku pracy pojęcie to oznacza mnogość cech uczestników 
tego rynku: pracodawców i pracobiorców, determinujących ich zachowania. W tym 
kontekście zróżnicowanie pracowników budzi zarówno strach, jak i nadzieję; wiąże 
się z: niepewnością, ryzykiem i nieprzewidywalnością, ale jednocześnie może być 
utożsamiane z: bogactwem, bujnością, dobrobytem, dostatkiem, majątkiem, obfi-
tością, zasobnością. 

To, czy różnorodność okaże się podstawą dobrobytu i źródłem sukcesu organi-
zacji, podmiotu, w którym zachodzi swoista transakcja między pracodawcą a praco-
biorcą, zależy od sposobu jej traktowania i odpowiedniego nią zarządzania. A zarzą-
dzanie różnorodnością nie jest łatwe; wymaga szczególnej wrażliwości i otwartości 
umysłów oraz kreatywności w poszukiwaniu rozwiązań zakładających swoistą rów-
nowagę pomiędzy rozmaitymi właściwościami pracowników a potrzebami organiza-
cji i oferowanymi przez nie miejscami pracy. W zarządzaniu różnorodnością istotne 
jest zaakceptowanie przez podmioty rynku pracy różnic między tymi podmiotami 
i stworzenie warunków sprzyjających ich współpracy. Punktem wyjścia wydaje się 
być zrozumienie potrzeb coraz bardziej zdywersyfikowanych grup pracowników  
i kandydatów do pracy oraz indywidualizacja strategii organizacji ukierunkowanych 
na uwzględnienie różnic wynikających z: płci, wieku, rasy, poziomu wykształcenia, 
miejsca zamieszkania, statusu rodzinnego, stażu pracy, zajmowanego stanowiska 
pracy, otrzymywanego wynagrodzenia, stylu pracy, uczenia się, komunikacji, nego-
cjacji, poczucia czasu, aspiracji zawodowych, sposobów podejmowania decyzji czy 
rozwiązywania konfliktów.
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Problematyka zarządzania różnorodnością jest złożona, ciekawa i wciąż aktu-
alna. Rozszerza się rozumienie pojęcia „różnorodność”, co wywołuje potrzebę  
dyskutowania rozmaitych uwarunkowań sprzyjających akceptacji różnic, traktowa-
nych jako potencjał rozwojowy i generujących wartość dodaną dla firm. Artykuły 
zaprezentowane w niniejszym numerze stanowią głos w debacie na temat zarządza-
nia różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy. 

Pierwszych sześć tekstów poświęcono zagadnieniom tożsamości pierwotnej. 
Joanna M. Moczydłowska i Teresa Myjak nawiązują w swoich artykułach do cech 
i zachowań osób, przy czym pierwsza z autorek odnosi się do zatrudnionych na 
stanowiskach kierowniczych, druga zaś – do pracobiorców. Marzena Piotrowska- 
-Trybull i Maria Jabłońska-Wołoszyn opisują atrybuty różnorodności kobiet żołnie-
rzy. W kolejnych trzech artykułach poruszono problemy związane ze zróżnicowa-
niem pracowników pod względem wieku. Anna Rogozińska-Pawełczyk podejmuje 
kwestię różnorodności pokoleniowej w kontekście kontraktu psychologicznego  
w organizacji. Dagmara Lewicka omawia przywiązanie organizacyjne w zróżnicowa-
nych pokoleniowo grupach pracowników, a Beata Irma Buchelt podnosi problem 
starzejącej się populacji pielęgniarek, stanowiący jedno z trudniejszych wyzwań dla 
zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach 

Kolejne artykuły dotyczą różnorodności w kontekście realizacji funkcji zarządza-
nia zasobami ludzkimi.  Sylwia Przytuła i Katarzyna Krysińska-Kościańska opisują 
bariery w zarządzaniu różnorodnością kulturową, odnosząc się do wymiarów: in-
dywidualnego, grupowego i organizacyjnego. Anna Brzosko przedstawia problemy 
rekrutacji i selekcji pracowników z niepełnosprawnością z perspektywy podwład-
nego i przełożonego. Marcin Karwiński analizuje wpływ zatrudniania piłkarzy za-
granicznych na polską ekstraklasę piłkarską. Trzy ostatnie artykuły poruszają temat 
różnorodności ze względu na wiek. I tak, Anna Wziątek-Staśko omawia problemy 
motywowania menedżerów różnych generacji. Alicja Smolbik-Jęczmień i Agnieszka 
Żarczyńska-Dobiesz wskazują na znaczenie zróżnicowanego podejścia do rozwoju 
zawodowego wśród przedstawicieli pokoleń koegzystujących na rynku pracy, a Prze-
mysław Piasecki omawia wpływ różnorodności ze względu na płeć, wykształcenie  
i wiek na chęć odejścia z pracy w sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce.

Mamy nadzieję, że zaproponowane teksty pozwolą Czytelnikom poszerzyć 
wiedzę o różnorodności w kontekście rynku pracy oraz staną się źródłem refleksji  
i inspiracji do doskonalenia działań naukowych i w praktyce zarządzania. 
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