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Niniejszy numer „Zarządzania Zasobami Ludzkimi” poświęcony został te-
matyce zatrudnialności, która w dotychczasowej tradycji polskich badań na-
ukowych podejmowana była najczęściej przez makroekonomistów oraz bada-
czy rynku pracy. Jednak ta generalna perspektywa, szalenie skądinąd ważna, 
współcześnie już nie wystarcza. Zmiany zachodzące w biznesie i organizacjach 
publicznych, w programach zarządzania karierami i kulturze pracy, w charak-
terystyce relacji zatrudnienia czy wykształceniu pojedynczych osób sprawiają, 
że na zatrudnialność pracowników powinni zwrócić uwagę i praktycy, i bada-
cze z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestia rozwijania zatrudnial-
ności sama w sobie nie jest jednak ani prosta, ani powszechnie znana. Wzrost 
zatrudnialności pracowników stanowi bowiem, z jednej strony, szansę biz-
nesową oraz może być traktowany jako sukces w wymiarze indywidualnym  
i organizacyjnym, z drugiej zaś może powodować, że najlepsi pracownicy 
będą gotowi opuścić firmę w najmniej oczekiwanym momencie. Zarządza-
nie ukierunkowane na wzrost zatrudnialności wymaga wysokiego poziomu 
wiedzy na temat zarządzania potencjałem społecznym oraz wyrafinowanych 
metod sprawowania władzy korporacyjnej. Jest także nowym wyzwaniem dla 
badaczy. 

W literaturze zachodniej w ostatniej dekadzie popularne stało się indy-
widualistyczne ujęcie zatrudnialności, w którym eksponowane są korzyści, 
jakie niesie jej rozwój dla jednostki, a jednocześnie związane z nim zagroże-
nia dla organizacji. W obecnym numerze „Zarządzania Zasobami Ludzkimi” 
zaproponowane zostało nieco odmienne podejście, zgodnie z którym rozwój 
zatrudnialności może przynosić pozytywne skutki zarówno pracownikom, 
jak i organizacji, ponieważ stanowi istotny czynnik pozwalający organizacji 
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na dopasowanie popytu i podaży pracy, dzięki zwiększeniu elastyczności jej 
zasobów ludzkich oraz rozwojowi specyficznych kompetencji pracowników  
w warunkach dynamicznych zmian w otoczeniu. W przedstawionych arty-
kułach autorzy analizują zjawisko zatrudnialności z różnych perspektyw. 
Rozpatrują problem rozwoju zatrudnialności nie tylko z perspektywy indy-
widualnej czy organizacyjnej, lecz również w szerszym kontekście potrzeb 
dzisiejszego, wymagającego rynku pracy, zmian w warunkach kontraktu psy-
chologicznego między pracownikiem a pracodawcą i w modelach kariery pra-
cowników. Wątek zmian w modelach kariery poruszony został w artykule 
G. Bozionelosa i M. Bozionelosa, w którym opierając się na wynikach badań 
empirycznych przeprowadzonych w Grecji, wskazano na związek pomiędzy 
orientacją na karierę proteańską i karierą bez granic a zatrudnialnością pra-
cowników oraz jej efektami w postaci otwartości pracowników na zmiany  
i ich gotowości do dodatkowego wysiłku w pracy. 

Również kolejne dwa artykuły oparto na wynikach interesujących badań 
empirycznych, które zrealizowane zostały w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Au-
torzy dotykają w nich ważnego problemu rozwoju zatrudnialności w odniesie-
niu do ludzi młodych. Pierwszy z artykułów, autorstwa B. Okay-Somerville 
i D. Scholarios, poświęcony został zagadnieniu zatrudnialności absolwentów 
wyższych uczelni i wpływowi ich zachowań związanych z samodzielnym kie-
rowaniem własną karierą zawodową na postrzeganą skuteczność w poszuki-
waniu pracy i sukces w zatrudnieniu. Wskazano w nim również na znaczenie 
postrzeganej zatrudnialności, która może stanowić istotną barierę w zatrud-
nieniu młodych pracowników. Kolejny artykuł D. Turka porusza natomiast 
ważny problem niskiej zatrudnialności młodych osób, które należą do tak 
zwanej grupy NEET (Not in Education, Employment or Training).   

W następnym artykule B. Buchelt odniosła temat zatrudnialności, czynni-
ków i barier jej rozwoju do specyficznej grupy zawodowej, jaką stanowią le-
karze. Podjęła w nim również próbę zdefiniowania istoty zatrudnialności per-
sonelu lekarskiego oraz zidentyfikowania kluczowych ograniczeń jej rozwoju 
na poziomie rynkowym i indywidualnym. Na zatrudnialności pracowników 
mogą oddziaływać także specyficzne cechy kontekstu organizacyjnego, takie 
przykładowo jak wielkość organizacji czy rodzaj prowadzonej działalności, 
zazwyczaj bowiem warunkują one także oferowane pracownikom możliwo-
ści rozwoju zawodowego. Tematowi temu poświęcony został między innymi 
artykuł U. Pauliego, w którym omawia on możliwości rozwoju zatrudnialno-
ści pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach. Postawiono w nim 
interesującą i zarazem dyskusyjną tezę, że organizacje te tworzą specyficzne 
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warunki sprzyjające rozwojowi kompetencji decydujących o zatrudnialno-
ści pracowników. Z kolei w raporcie z badań I. Marzec przedstawia analizę 
czynników, które określają zatrudnialności pracowników w organizacjach 
publicznych świadczących usługi społeczne oraz omawia praktyki rozwoju 
zatrudnialności stosowane w tych organizacjach, zidentyfikowane w bada-
niach zrealizowanych w powiatowych urzędach pracy i miejskich ośrodkach 
pomocy społecznej.  

W dziale „Portfel metod i narzędzi” zamieszczony został godny uwagi 
tekst S. Wiśniewskiej, w którym wyeksponowano znaczenie kompetencji 
jako czynnika determinującego zatrudnialność pracowników. Wskazano w nim 
na złożoność zjawiska zatrudnialności oraz różnorodność jej uwarunkowań 
w kontekście sytuacji na współczesnym rynku pracy. Przeprowadzono także 
szczegółową analizę różnorodnych kompetencji określających zatrudnialność 
pracowników oraz możliwe sposoby i metody ich rozwoju. 

W dziale „Recenzje i omówienia” przedstawiona została recenzja R. Maro-
nia książki autorstwa Stelli Cottrell „Umiejętności dla sukcesu. Rozwój osobi-
sty i zatrudnialność”, której treść, mimo jej popularnonaukowego charakteru, 
bardzo dobrze koresponduje z problematyką przedstawionego numeru. 

Kończąc te słowa wprowadzenia, warto zaznaczyć, że w przedstawionym 
Czytelnikom numerze tematycznym „Zarządzania Zasobami Ludzkimi” 
omówiono jedynie niektóre aspekty obiecującego i interesującego zagadnienia 
zatrudnialności. Zebrane artykuły wyraźnie wskazują na różnorodność moż-
liwej do studiowania i eksploracji tematyki oraz na zróżnicowanie dopuszczal-
nych podejść badawczych i prezentowanych koncepcji. W imieniu własnym  
i Autorów wyrażamy głęboką nadzieję, że podane dalej treści nie tylko po-
zwolą na lepsze rozpoznanie istoty i znaczenia zatrudnialności oraz sposobów 
zarządzania tą kompetencją, ale przede wszystkim będą początkiem interesu-
jących wdrożeń i inspirującym źródłem naukowych pytań.  

redaktorzy naukowi numeru
dr Izabela Marzec

prof. dr hab. Janusz Strużyna
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