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Drodzy Czytelnicy!

Niniejsza edycja naszego dwumiesięcznika, jak każda pierwsza w roku, nie tylko otwiera 
tegoroczną serię wydawniczą, ale inicjuje drugą dekadę swej obecności na rynku czaso-
piśmienniczym. A ściślej, drugą dekadę służby Wam, Drodzy Czytelnicy. Służby ważnej 
i odpowiedzialnej. Trudno bowiem przecenić rolę zarządzania zasobami ludzkimi, ka-
pitałem ludzkim w rozwijającej się gospodarce opartej na wiedzy. Oby owo zarządzanie 
nieustannie wznosiło się na wyższy poziom, przynosząc wartość dodaną wszystkim inte-
resariuszom, a w konsekwencji społeczeństwu.

Chcielibyśmy, aby Państwo włączyli się w kształtowanie tematyki kolejnych edycji 
naszego czasopisma, tak aby jak najlepiej odpowiadała ona Waszym potrzebom i oczeki-
waniom. Zapraszamy zatem do zgłaszania szczególnie istotnych, czy może nieco zanie-
dbanych problemów w nauce i praktyce. Forma zgłoszenia dowolna. Zapraszamy też na 
naszą stronę internetową i stronę Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Pierwszy numer dwumiesięcznika – w oczekiwaniu na Wasz współudział – ma celo-
wo charakter wielotematyczny, acz ukierunkowany na wyzwania związane głównie z roz-
wojem przedsiębiorstw wiedzy, a zatem na problemy zarządzania pracownikami wiedzy. 
I tak zwraca on uwagę na rozwój nowego typu karier kształtowanych indywidualnie przez 
pracowników wiedzy. Temu problemowi poświęcone są dwa pierwsze artykuły autorstwa 
Moniki Rutkowskiej oraz Marzeny Świgoń. W pewnym stopniu wiąże się z nimi intere-
sujący komunikat z badań Tomasza Ingrama, określający związek pomiędzy politykami 
rekrutacji i selekcji a efektywnością organizacji.

Wolno sądzić, że zainteresuje Czytelników artykuł Piotra Jedynaka o motywowaniu 
pracowników za pomocą pracowniczych programów emerytalnych, jak też artykuł trak-
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tujący o niepokojącym zjawisku przeciążenia pracą i zaburzeń równowagi między pracą 
i życiem pozazawodowym. Zjawiska te znalazły się w centrum uwagi Małgorzaty Grabus 
oraz Jolanty Zawadzkiej.

Z kolei studium przypadku pióra Magdaleny Syguły uwrażliwia czytelnika na zna-
czenie i złożoność zarządzania różnorodnością jako relatywnie nowego wyzwania, któ-
remu współcześnie musi stawiać czoło zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL). W nurcie 
owych wyzwań wobec ZZL mieści się też „Komunikat z badań nad specyfiką zespołów 
pracowników wiedzy”, opracowany przez Piotra Zabłockiego, a zamieszczony w dziale 
„Portfel metod i narzędzi”.

W numerze skoncentrowanym na ZZL w organizacjach wiedzy nie mogło zabraknąć 
opracowania, skoncentrowanego na komunikacji i wiedzy jako istotnych determinan-
tach rozwoju przedsiębiorstw przyszłości (B. Puczkowski). Dział „Komunikaty” zamyka 
opracowanie S. Zapłaty prezentujące ocenę wpływu czynników osobowych na skutecz-
ność zarządzania jakością.

A poza tym, jak zwykle: recenzje interesujących nowych książek oraz przegląd publi-
kacji z zakresu ZZL, kronika wydarzeń, jak też informacje i zapowiedzi.

Żywię nadzieję, że lektura omawianych opracowań będzie dla Państwa źródłem in-
spiracji.

prof. dr hab. Stanisława Borkowska
redaktor naukowy numeru
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