
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy (GOW) towarzyszy ewolucja w kierunku 

kompleksowego postrzegania człowieka-pracownika jako osoby, która posiada umysł  

i wiedzę oraz materialne i niematerialne oczekiwania wobec pracy i życia. Rośnie 

znaczenie wyznawanych przez niego wartości, takich jak: możliwość rozwoju i ucze-

nia się, potrzeba szacunku dla siebie oraz uznania dla swej pracy i jej efektów. Rośnie 

znaczenie zróżnicowania i zmienności pracy, coraz większa jest też jej złożoność.  

Towarzyszy temu wzrost oczekiwań związanych z pracą, tak po stronie pracowni-

ków, jak i pracodawców.  

Praca człowieka, po pierwsze, jest coraz bardziej nasycona wiedzą, która ulega 

zmianom. Po drugie, zmianom ulega również oprzyrządowanie pracy. Owa zmienność 

nie pozostaje bez wpływu na psychikę człowieka. Rośnie zatem potrzeba uwzględnia-

nia tych czynników w zarządzaniu zasobami ludzkimi – ich rola jest szczególnie duża  

w sytuacji wprowadzania zmian w organizacji, w zarządzaniu zmianą. Niniejszy numer 

dwumiesięcznika poświęcony jest właśnie wpływowi wymienionych czynników na po-

stawy i zachowania pracowników wobec pracy w trakcie zarządzania zmianą.  

Wprowadzenie zmian we „właściwym” czasie ma istotny wpływ na ich powodze-

nie, dlatego wymagana jest wysoka świadomość temporalna u zarządzających zmiana-

mi. Kwestii tej poświęcony jest artykuł A. Lipki, w którym podano definicję świado-

mości temporalnej oraz propozycję opisujących ją 26 kryteriów typologicznych.  

Zazwyczaj pracownicy odczuwają pewne obawy związane z wprowadzaniem 

zmian, zatem nader ważne jest włączenie ich w proces zmian już na etapie ich pla-

nowania. Do tego potrzebna jest odpowiednia komunikacja. Odpowiednia, czyli ja-

ka? Odpowiedź znajdzie Czytelnik w interesującym artykule pióra K. Adamskiej.  

Mając na względzie trudności związane z wprowadzaniem zmian i konieczność 

zapobiegania oporowi wobec nich lub jego pokonywania, artykuł M. Grabus rozwija 

wątek komunikacji, wskazując na rolę odpowiedniej narracji w komunikacji z pra-
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cownikami. Podkreśla konieczność wyjaśnienia wagi i spodziewanych skutków zmian, 

a także przedstawienia procedur wdrożeniowych zarówno w procesie inicjowania 

zmian, jak i w trakcie ich wprowadzania.  

Także L. Cichobłaziński podejmuje wątek narracji w procesie zarządzania zmia-

ną, ale odnoszący się do relacji między związkami zawodowymi i pracodawcą. Rela-

cje te bywają trudne, a jednocześnie mają ogromny wpływ na atmosferę i warunki 

pracy. Ważne jest, aby nie były konfliktogenne. Odpowiednia narracja w kontaktach 

między obu stronami ma zatem istotne znaczenie. Polecam uwadze Czytelników 

obydwa artykuły poświęcone tej kwestii.  

O ile dotychczas omawiane artykuły koncentrowały się wokół postaw i zacho-

wań pracowników wobec zmian i sposobów zarządzania nimi, o tyle praca P. Boh- 

dziewicza i B. Urbaniak wskazuje na konieczność upodmiotowienia pracowników  

i włączania ich w proces zmian. Autorzy w swoim artykule przedstawiają pracowni-

ków jako interesariuszy zmian organizacyjnych w urzędach administracji centralnych. 

Możliwość, a wręcz celowość takiego podejścia do zarządzania zmianą organizacyjną 

w instytucji o raczej hierarchicznej strukturze jest tym bardziej interesująca i może 

być inspirująca także dla firm biznesowych.  

Godną uwagi analizę procesu zarządzania zmianą świadomości bezpieczeństwa 

pracy w przedsiębiorstwie hutniczym przedstawia M. Gajdzik w dziale „Studium 

przypadku”.  

Natomiast w dziale „Komunikaty” publikujemy wyniki badań nad wpływem cech 

osobowości w ujęciu koncepcji „Big Five“ na gotowość pracowników do zmian or-

ganizacyjnych przeprowadzonych przez A. Rogozińską-Pawełczyk. Czy ten wpływ 

ma miejsce, a jeśli tak, to jaki ma charakter? Odpowiedź na to pytanie znajdzie Czy-

telnik, zapoznając się z tym komunikatem.  

W dziale „Debaty intelektualne“ Czytelnik znajdzie interesujące opracowanie  

Ł. Sułkowskiego. Na podstawie analizy rozwoju nurtu interpretatywno-symbolicznego 

autor wykazuje jego stopniowe przenikanie do teorii, metodologii i praktyki organiza-

cyjnej. Warto wnikliwie przestudiować ten artykuł, choć nie należy do grupy lektur 

„lekkich, łatwych i przyjemnych“, ale z pewnością – do lektur wartościowych  

i potrzebnych osobom zajmującym się zarządzaniem, w szczególności w sferze nauki.  

A ponadto jak zawsze w numerze – recenzja, wybór literatury nt. zarządzania 

zmianą, kronika i zapowiedzi. Żywię nadzieję, że lektura „Zarządzania Zasobami 

Ludzkimi“ przyniesie Wam, Drodzy Czytelnicy, satysfakcję, a z pewnością nie będzie 

stratą czasu. 
 

prof. dr hab. Stanisława Borkowska 

redaktor naukowa numeru 
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