
Oczekiwania te mog¹ byæ spe³nione przez zastosowanie takich WSTÊP
metod, jak:

Zarz¹dzaj¹c przedsiêbiorstwem lub instytucj¹ mened¿er 
 HRM (Human Recource Management),musi umieæ pos³ugiwaæ siê instrumentami nie tylko 
 TQM (kompleksowe zarz¹dzanie jakoœci¹),nowoczesnej techniki, ale tak¿e metodami kszta³towania 

kapita³u ludzkiego. Nie mo¿e zapominaæ przy tym o celach  TBM (Time Based Management),
strategii rozwoju potencja³u ludzkiego powi¹zanej z dosko-  VBM (Zarz¹dzanie wartoœci¹),
naleniem technologii.  Marketingowa koncepcja zarz¹dzania,

Jednokierunkowa orientacja na technikê i technologiê  Controllingowa koncepcja zarz¹dzania,
przesunê³a na margines pozycjê cz³owieka w organizacji. 

 Koncepcja zarz¹dzania logistycznego,Praktyka potwierdza tê tezê, bowiem firmy nawet nowoczesne 
 Lean management (odchudzone zarz¹dzanie)[2].pod wzglêdem technicznym i technologicznym mog¹ nie 

liczyæ siê na rynku, a nawet popadaæ w sytuacje kryzysowe. 
Artyku³ w zamiarze autorki ma wykazaæ potrzebê MISJA KATEDRY ZARZ¥DZANIA 1interaktywnego zarz¹dzania organizacj¹ , którego koncepcje            

KAPITA£EM LUDZKIMi metody s³u¿¹ tworzeniu kapita³u ludzkiego.
Misjê kszta³cenia mened¿erów, specjalistów i ekspertów 

kompetentnych w rozwi¹zywaniu problemów zarz¹dzania              
z „ludzk¹ twarz¹” podjê³a utworzona w Wy¿szej Szkole WYZWANIA HARMONIZACJI Mened¿erskiej w paŸdzierniku 2005 roku Katedra Zarz¹dzania 

TECHNICZNEJ ZE SPO£ECZN¥ Kapita³em Ludzkim. Pracuj¹ w niej wysokiej klasy eksperci, 
których ze swoistym wyczuciem zatrudni³a uprzednio decyzj¹ Okaza³o siê, ¿e technika i technologia, kapita³ finansowy, 
Rektora w Katedrze Socjologii i Psychologii Pracy Profesor pracownicy i struktury to podstawowe, jednak¿e uzupe³niaj¹ce 
Salomea Kowalewska. Kieruj¹c zespo³em pracowników siê wzajemnie zasoby organizacji wymagaj¹ce interaktywnego 
naukowych stworzy³a klimat sprzyjaj¹cy rozwojowi zarz¹dzania. Mened¿erowie przeto musz¹ wykazywaæ siê 
problematyki zarz¹dzania kapita³em ludzkim, za co jesteœmy zdolnoœci¹ i umiejêtnoœciami ca³oœciowego rozumienia 
Jej dzisiaj wdziêczni.zale¿noœci pomiêdzy nimi. 

Pracownicy obecnej katedry Zarz¹dzania Kapita³em Potencja³ spo³eczny jest wra¿liwy na decyzje 
Ludzkim wspó³pracuj¹ szeroko ze œrodowiskiem dydaktycz-podejmowane z myœl¹ o pozosta³ych zasobach organizacji i ze 
nym i badawczym w kraju i za granic¹. Tak¿e  z podmiotami swojej strony aktywnie je kszta³tuje. Zasoby techniczne i 
gospodarczymi w charakterze ekspertów.technologiczne silnie wp³ywaj¹ na dzia³ania cz³owieka w 

organizacji. Od nich bowiem zale¿¹ koszty pracy, zatrudnienie, Katedra realizuje nowatorski program dydaktyczny                 
efektywnoœæ realizacji zadañ, kompetencje. Dziêki nim w zakresie Human Recources Management na kierunku 
poprawia siê nie tylko sprawnoœæ dzia³añ, ale równie¿ jakoœæ Mened¿erskim oraz Administracji. U jego podstaw le¿y 
pracy. Informatyzacja wspiera unowoczeœnianie struktur za³o¿enie, ¿e praca z ludŸmi jest kluczem do sukcesu. 
organizacyjnych, ale pod warunkiem, ¿e jej wdra¿anie bêd¹ Dominuje tematyka rozwi¹zywania problemów pracow-
poprzedzaæ mentalny wysi³ek ludzi skierowany na niczych oraz kszta³towania kompetencji mened¿erskich.              
porz¹dkowanie systemów informacyjnych oraz dobra W efekcie mo¿na zdobyæ kompetencje niezbêdne dla 
organizacja pracy. wyjaœnienia kluczowych kwestii.

Kszta³towanie kapita³u ludzkiego w nowoczeœnie Czym siê charakteryzuje zarz¹dzanie kapita³em ludzkim 
zarz¹dzanych firmach dokonuje siê pod warunkiem jako czêœæ systemu zarz¹dzania organizacj¹? Co powinien 
przestrzegania zasad kultury. Przejawiaæ siê ona powinna wiedzieæ mened¿er personalny (mened¿er HR) o zmianach 
dobr¹ wspó³prac¹ pracowników w relacjach poziomych i dokonywanych w firmie? Jakimi instrumentami nale¿y 
pionowych, otwartych systemach informacyjnych, harmonizowaæ interesy pracodawców i pracowników. Jakimi 
profesjonalizacji osi¹ganej w permanentnej edukacji, przy metodami mo¿na rozwi¹zywaæ problemy pracownicze?. Jak 
wzroœcie autentycznego autorytetu kierowników [1]. kierunkowaæ politykê personaln¹, aby odpowiada³a 

wyzwaniom nowoczesnej organizacji? Jakie kwestie trzeba W sytuacji kryzysowej jest konieczne zastosowanie metod 
braæ pod uwagê w doskonaleniu pracy z ludŸmi na styku i koncepcji zarz¹dzania, które obejm¹ ca³¹ organizacjê oraz 
przedsiêbiorstwa z rynkiem pracy?zapewni¹ spójny charakter ca³ego systemu zarz¹dzania. 

Prof. dr hab. Alicja SAJKIEWICZ
Katedra Zarz¹dzania Kapita³em Ludzkim, Wy¿sza Szko³a Mened¿erska w Warszawie

®WYZWANIA  IT  W  ZARZ¥DZANIU  KAPITA£EM  LUDZKIM

W rozwoju gospodarki opartej na wiedzy coraz wiêksze znaczenie zyskuj¹ procesy interakcyjnego zarz¹dzania organizacj¹. 
Orientuj¹ siê one na interakcjê zmian technologicznych z zarz¹dzaniem kapita³em ludzkim. Powoduj¹ jednoczeœnie nowe wyzwania 
dla kszta³cenia w zakresie innowacyjnych metod, instrumentów u¿ytecznych tak¿e dla zadowolenia klientów. Nowy wyraz przyjmuje 
jakoœæ organizacji ukszta³towana kompetencjami mened¿erów i przywódczym, ale uczestnicz¹cym stylem kierowania. System IT 
(informatyczny) jest jednym z wa¿niejszych wyznaczników strategii kapita³u intelektualnego w organizacji.

1 przez organizacjê rozumie siê jednostkê organizacyjn¹ (podmiot organizacyjny) typu: przedsiêbiorstwo, instytucja, placówka. Najcenniejszym 
kapita³em organizacji s¹ ludzie.
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Przyszli mened¿erowie powinni wiedzieæ, ¿e kszta³to- W efekcie, wa¿ne kryteria trafnoœci projektowanych i nie-
wanie kapita³u ludzkiego jest mo¿liwe, gdy ich partnerzy uchronnych dla firmy zmian w obszarze personalnym to: 
zmieni¹ siê na tyle, ¿e potrafi¹ je zaakceptowaæ. Dlatego zaspokajanie  potrzeb klientów, koszty  i efektywnoœæ,  
przywództwo w organizacji staje siê fenomenem zespo³owym, terminowoœæ realizacji zadañ.
a nie indywidualnym. Wiedza zdobywana nie mo¿e powielaæ Celami efektywnego zarz¹dzania zorientowanego na 
przesz³ych rozwi¹zañ, lecz powinna pomagaæ w nabywaniu poprawê jakoœci s¹ przeto: 
umiejêtnoœci identyfikowania i rozwi¹zywania problemów  usprawnienie procesów,
innowacyjnych wdro¿eñ [3]. 

 zdobycie pozycji najlepszego w danej klasie,
Realizowany program nastawia siê na umiejêtnoœci 

 osi¹gniêcie prze³omu w zarz¹dzaniu.rozwi¹zywania problemów czêsto wystêpuj¹cych w praktyce. 
Sytuacje kryzysowe zmuszaj¹ przedsiêbiorstwa do Sprzyja tym celom system sieciowy organizacji, który 
poszukiwania „deski ratunku”. Próbuj¹ wydostawaæ siê                 tworzy punkty zwrotne, a ka¿dy proces przebiegaj¹cy przez 
z trudnoœci ekonomicznych przez pe³niejsze rozpoznawanie wêz³owe punkty sieci wspomagaj¹ jego uczestnicy. W tego 
potrzeb klientów, a rzadziej aktywne ich kszta³towanie lub typu organizacji konsument mo¿e szybciej i skuteczniej 
zdobywanie nowych rynków. Najczêœciej siêgaj¹ po wp³ywaæ na produkt i jego sprzeda¿. Ci¹g³e komunikowanie 
prymitywne sposoby obni¿ki kosztów drog¹ likwidacji siê i koordynacja umo¿liwiaj¹ w sieciach systematyczne 
stanowisk pracy, komórek organizacyjnych, redukcji doskonalenie kompetencji. W przedsiêbiorstwie takim maj¹ 
zatrudnienia, ewentualnie tzw. strategicznych aliansów lub szansê trwania jedynie ogniwa, które odpowiadaj¹ wysokim 
zmiany formy w³asnoœci. Nie widaæ natomiast tendencji do wymaganiom jakoœci. Doskonalenie przedsiêbiorstwa odbywa 
korzystania z mo¿liwoœci bardziej koncepcyjnego zarz¹dzania. siê przez wymianê s³abszych wêz³ów na wy¿szej jakoœci ich 
Dominuje opcja przetrwania firm, a nie ich rozwoju. Chodzi              odpowiedniki, potrzebne w wirtualnym przedsiêbiorstwie. 
o to, aby absolwenci potrafili zmieniæ te relacje niekorzystne Poszczególne elementy sieci nie maj¹ istotniejszego 
dla ludzi w firmie. znaczenia dla pozycji organizacji w otoczeniu rynkowym. 

Dopiero ich wirtualne po³¹czenia przynosz¹ efekt zwrotnoœci            
JAKOŒÆ PRZEZ HARMONIZACJÊ i prze³omowoœci. Przedsiêbiorstwo o sieciowej organizacji 

oparte jest o za³o¿enie, ¿e konsument wie czego chce,               Oszczêdzanie na kosztach pracy i jednostronne 
a wirtualne zarz¹dzanie ma mu umo¿liwiæ pe³niejsze zastosowania innowacyjnej technologii nie zawsze oznaczaj¹ 
zaspokojenie oczekiwañ klientów i firmy. doskonalenie jakoœci organizacji. Nierealne jest oczekiwanie 

efektów zarz¹dzania procesami pracy bez równoczesnego Zarz¹dzanie wirtualn¹ organizacj¹ uaktywnia w przedsiê-
inwestowania w kapita³ ludzki i technologiê. biorstwach takie procesy, jak:

Cechy wyró¿niaj¹ce organizacjê nastawion¹ na jakoœæ to:  synergiczna harmonizacja procesów technologicznych 
ze spo³ecznymi;  stosowanie rozwi¹zañ podporz¹dkowanym rozwojowi 

cz³owieka;  optymalizacja prêdkoœci podejmowania decyzji i ich 
przep³ywu w sieciach; unowoczeœnianie struktur, wspieraj¹cych wspó³dzia-

³anie ludzi dla celów indywidualnych i biznesowych;  stwarzanie mo¿liwoœci elastycznych zmian w ofero-
wanych produktach; podejmowanie decyzji kierowniczych z uwzglêd-

nieniem sprzê¿eñ pomiêdzy technologi¹ i potencja³em  podzia³ ryzyka miêdzy wiêksz¹ liczbê uczestników 
spo³ecznym; dzia³ania;

 przekazywanie funkcji personalnych specjalistom  wspó³dzia³anie i niezale¿noœæ uczestników sieci;
zewnêtrznym;  intensywniejsze zwiêkszanie wartoœci firmy;

 tworzenie w przedsiêbiorstwach oœrodków w miejsce  silniejsze przywi¹zanie do niej klientów;
biur/dzia³ów: kosztów, zysku i kompetencji.  rozpoznawanie w porê zagro¿eñ;

 adaptacja organizacji do czynników wewnêtrznych         Jakoœciowe zmiany w organizacji powinny byæ nastawione 
i otoczenia.na harmonizacjê interesów przedsiêbiorcy, mened¿erów, 

pracowników i klientów, potrzebn¹ dla poprawy Procesy te wywieraj¹ presjê na rozwój kompetencji, tak¿e 
konkurencyjnoœci i marki firmy. Jest to trudne zadanie, ale na innowacyjn¹ technikê kszta³towania kapita³u ludzkiego. 
nale¿y ono do mened¿era. Tym samym wzmacniaj¹ orientacjê w kierunku zadaniowych 

procesów biznesowych oraz jasnego formu³owania celów, Jako kluczowe czynniki wspierania procesów zoriento-
akceptowanych przez uczestników organizacji. wanych na kapita³ ludzki i tym samym na atrakcyjn¹ markê 

firmy uznaæ nale¿y: 
 atrakcyjny dla klientów profil produkcji wyrobów i us³ug; IMPLIKACJE  DLA  PRZYSZ£OŒCI 
 równanie do najlepszych w bran¿y; ZARZ¥DZANIA  Z  „LUDZK¥  TWARZ¥”
 trafn¹ i konsekwentn¹ strategiê kszta³towania kapita³u Wirtualna organizacja wraz z jej implikacjami dla 

ludzkiego; zarz¹dzania kapita³em ludzkim wykracza poza klasyczny 
 innowacyjn¹ strukturyzacjê systemu pracy; model przedsiêbiorstwa. Jej kluczowe cele to sprawnoœæ 

poprzez nowoczesnoœæ rozwi¹zañ i korzyœci dla pracowników,  perfekcyjne przygotowanie zmian strukturalnych;
którzy zyskuj¹ szansê unikniêcia nadmiernie sformalizowanej  nowoczesne systemy informacyjne;
kontroli zwierzchników. Widocznym efektem staje siê 

 permanentn¹ edukacjê uczestników organizacji; intelektualizacja w obszarze kompetencji i nastawienie 
 styl kierowania kreuj¹cy przedsiêbiorcze postawy; zarz¹dzania procesami personalnymi na nowe role 
 w³aœciwe proporcje doboru kadr z wewnêtrznego i zew- kierownicze. Kierowanie bêdzie bazowaæ na zasadach 

nêtrznego rynku pracy. decentralizacji uprawnieñ decyzyjnych kierowników, 
wspó³dzia³aniu i usprawnieniu systemów informacyjnych.
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Wyzwaniem dla zarz¹dzania kapita³em ludzkim staje siê LITERATURA
wykorzystanie kompetencji w sieci technologicznych 

[1] Sajkiewicz A.: Zarz¹dzanie kapita³em ludzkim a prze-
powi¹zañ z partnerami i klientami dla sprostania wymaganiom 

dsiêbiorczoœæ  wyzwania XXI wieku, referat na 
rynku. Jest to impuls, a nawet imperatyw do kierunkowania 

ogólnopolskiej konferencji na temat: Kapita³ ludzki              
edukacji na:

a kszta³towanie przedsiêbiorczoœci, Szko³a G³ówna 
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sieciowych; warunkiem sukcesu, Przeobra¿enia metod i praktyk 
zarz¹dzania pod red. naukow¹ Jana Skalika,  aktywne treningi zespo³owej pracy;
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara  pozyskiwanie kapita³u intelektualnego zwi¹zanego             
Langego we Wroc³awiu, 2005, s. 93.z  firm¹.
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Inteligencja i zdolnoœci bêd¹ czynnikami w coraz wy¿szym z ludŸmi, Poltext Warszawa 2002, s. 35.

stopniu niezbêdnymi w nowoczesnych strukturach organiza- [4] Drucker P.F.: Zarz¹dzanie w XXI wieku, Muza S.A., 
cyjnych. W gospodarce rynkowej stopniowo narasta 2000 s. 27.
œwiadomoœæ wielkiego znaczenia wiedzy jako zasobu 

[5] Œcibiorek Z.: Ludzie podczas zmian w organizacji, Adam przes¹dzaj¹cego si³ê konkurencyjn¹ w dzia³alnoœci 
Marsza³ek, Toruñ 1996, s. 74.biznesowej. Podmiotami sukcesu staj¹ siê te organizacje, które 

wykazuj¹ zrozumienie dla znaczenia wiedzy i wykorzystuj¹ j¹ 
praktycznie w dzia³aniu. REQUIREMENTS IT IN HUMAN CAPITAL 

MANAGEMENTLicz¹ce siê na rynkach przedsiêbiorstwach utworz¹ 
stanowiska specjalistów ds. wiedzy, tak¿e centra przysz³oœci 

SUMMARY
zorientowane na wykorzystanie wiedzy dla rozwoju firm, 
pomna¿ania kapita³u klientów oraz rozwoju kapita³u The role of interactive process management is continously 
ludzkiego. Kapita³ ludzki bêdzie w nich postrzegany i uznany increasing in a knowledge-based economy. It is oriented on 
za kapita³ intelektualny. Skoñczy³a siê era pracowników integration of technological changes with Human Capital. It 
wykonawczych, a nasta³ czas pracowników wiedzy [4]. means new requirements in the field of managers education, 

creative methods, instruments, useful also for clients O stanowisku w strukturze organizacji zdecyduje wiedza 
satisfaction. The organization's quality determined by wraz z doœwiadczeniem, umiejêtnoœci, predyspozycje do 
manager's competences, the new style of leadership and wspó³dzia³ania i osobista kultura. Si³¹ sprawcz¹ s¹ tutaj 
participation acquire the new expression. The information klienci, maj¹cy decyduj¹cy g³os na rynku. To od nich bowiem 
system improvement is one of more important items intellectual zale¿y rynkowy sukces lub pora¿ka oferowanych dóbr i us³ug, 
capital strategy in the organization.a przez to równie¿ kondycja konkretnych organizacji 

rynkowych [5].
Wartoœæ wiedzy wzroœnie wraz z jej wykorzystaniem. 

Wielkoœæ przedsiêbiorstwa nie ma wiêkszego znaczenia lecz 
kultura. Edukacja przeobrazi siê w edukacjê dla wzrostu 
przedsiêbiorczoœci.

WNIOSKI
Obserwujemy procesy odchodzenia od uniwersalnych 

koncepcji i metod zarz¹dzania. Nauczanie staje siê – uczeniem, 
dzia³anie w pojedynkê – wspó³dzia³aniem w zespo³ach, a to co 
by³o niewiarygodne – bêdzie realne.

Inteligencja emocjonalna przek³ada siê na samokierowanie 
indywidualnym rozwojem pracowników, interaktywne umie-
jêtnoœci – s³uchanie, pokorê, wczuwanie siê w oczekiwania 
pracowników. Empatia sta³a siê wa¿nym elementem 
kompetencji kierowniczych. Uczenie kierunkuje siê na bycie 
m³odym, sprawnym i zaanga¿owanym w dzia³ania dla 
okreœlonych celów. 

Wiod¹cymi obszarami decyzyjnymi, dla których 
wypracowuje siê standardowe procedury bêd¹: szkolenie kadr, 
trafny ich dobór, planowanie karier, systemy motywowania, 
ocenianie efektów pracy, controlling personalny. Zwiêkszy siê 
spójnoœæ strategii firm i strategii personalnej. Mened¿er HR 
staje siê partnerem w biznesie, a tak¿e doradc¹ innych 
mened¿erów w roli eksperta. Zarz¹dzanie procesem 
personalnym wejdzie w zakres zadañ nie tylko dla 
mened¿erów personalnych ale równie¿ dla kierowników 
liniowych.
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