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Wstêp
Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi (ZZL) jako koncepcja teoretyczna
i obszar zastosowañ praktycznych osi¹gnê³o poziom dojrza³oœci i zas³uguje na pog³êbion¹ refleksjê krytyczn¹ nad dalszymi kierunkami rozwoju. Jako dominuj¹cy od prze³omu XX i XXI wieku paradygmat badania
i rozwi¹zywania problemów funkcjonowania ludzi w organizacji okreœlane jest ono wspó³czeœnie mianem strategicznego i miêdzynarodowego
zarz¹dzania zasobami ludzkimi (strategic international human resource management). Potrzeba krytycznej refleksji na dalszymi mo¿liwymi kierunkami rozwoju zarz¹dzania zasobami ludzkimi wynika równie¿ z szeregu
wyzwañ, przed jakimi staj¹ wspó³czesne przedsiêbiorstwa, m.in.: presji
na wzrost innowacyjnoœci, postêpuj¹cego umiêdzynarodowienia, upowszechniania siê nowych technologii, mobilnoœci na rynkach pracy i rosn¹cej niepewnoœci w turbulentnym otoczeniu. Sprostanie wspomnianym
powy¿ej wyzwaniom wymaga reorientacji polityk i praktyk ZZL w poszukiwaniu najlepszych sposobów tworzenia wartoœci dla interesariuszy,
a jednym z mo¿liwych kierunków rozwoju jest idea zrównowa¿onego
zarz¹dzania zasobami ludzkimi (sustainable human resource management).
Celem artyku³u jest przedstawienie istoty zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami ludzkimi jako potencjalnej perspektywy rozwoju tej
dyscypliny naukowej oraz identyfikacja jego przejawów w praktyce na
przyk³adzie wybranej grupy polskich przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na
rynkach miêdzynarodowych.

1. Zrównowa¿one zarz¹dzanie zasobami ludzkimi w ujêciu
teoretycznym
Wspó³czeœnie zarz¹dzanie zasobami ludzkimi uwarunkowane jest
szeregiem czynników o charakterze ekonomicznym, technicznym,
prawnym, spo³ecznym i ekologicznym oraz odbywa siê pod wp³ywem
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oddzia³ywania ró¿nych grup interesów. Wœród wyzwañ, jakie pojawi³y
siê w tej dziedzinie zarz¹dzania, do najtrudniejszych nale¿¹ te wynikaj¹ce
z postêpuj¹cego umiêdzynarodowienia, globalizacji i zmian w gospodarce œwiatowej [Reilly, Williams, 2012]. Powy¿sza uwaga odnosi siê
równie¿ do polskich przedsiêbiorstw, z których wiele sta³o siê w ostatnich
latach czêœci¹ korporacji transnarodowych. Równolegle mo¿na obserwowaæ proces umiêdzynarodowienia rodzimych firm, które samodzielnie wchodz¹ na rynki miêdzynarodowe, staj¹c przed szeregiem wyzwañ
w obszarze ZZL, m.in.: kierowaniem zespo³ami wielonarodowymi, rozwojem miêdzynarodowej kadry kierowniczej, poszukiwaniem w³aœciwych danej kulturze stylów kierowania, pokonywaniem barier komunikacyjnych poprzez szkolenia z zakresu komunikacji miêdzykulturowej,
pozyskiwaniem i integrowaniem pracowników wywodz¹cych siê z ró¿nych kultur, uwzglêdnieniem w procesie doboru personelu kryteriów
okreœlaj¹cych zdolnoœæ do pracy za granic¹, budowaniem systemów wynagrodzeñ uwzglêdniaj¹cych miêdzynarodowe ró¿nice w poziomie p³ac,
kosztach pracy, produktywnoœci, czasie pracy, œwiadczeniach socjalnych
[Human Resource…, 2011].
Sprostanie wspomnianym powy¿ej wyzwaniom wymaga reorientacji
polityk i praktyk ZZL1 w kierunku zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami ludzkimi (sustainable human resource management) [Ehnert, 2009].
W tym miejscu nale¿y przypomnieæ, ¿e zrównowa¿one zarz¹dzanie zasobami ludzkimi nawi¹zuje do idei zrównowa¿onego rozwoju (sustainable
development) i zrównowa¿onego przedsiêbiorstwa (sustainable enterprise)
[Muller-Camen i inni, 2008; Pabian, 2011]. G³ówn¹ cech¹ sustainablity jako
koncepcji zarz¹dzania jest uwzglêdnienie w dzia³alnoœci gospodarczej
aspektów ekonomicznych, ekologicznych i spo³ecznych [Grudzewski
i inni, 2010]. Wychodz¹c od istoty sustainability2 jako koncepcji zarz¹dzania ukierunkowanego na tworzenie wartoœci ekonomicznej, ekologicznej
1

ZZL oznacza zarz¹dzanie zasobami ludzkimi rozumiane jako koncepcja teoretyczna
i obszar zastosowañ praktycznych, realizowanych na poziomie strategicznym i operacyjnym, których celem jest tworzenie wartoœci dla interesariuszy poprzez wzrost efektywnoœci pracy i podnoszenie wartoœci kapita³u ludzkiego.
2
Termin sustainability w odniesieniu do zarz¹dzania, w szczególnoœci zarz¹dzania zasobami ludzkimi, ma szerszy desygnat ni¿ ten przypisany terminowi zrównowa¿ony, który
stosowany jest najczêœciej jako odpowiednik w jêzyku polskim i oznacza równie¿ trwa³oœæ
i odnawialnoœæ. Stosuj¹c ten przymiotnik w odniesieniu do zarz¹dzania zasobami ludzkimi, chodzi o podkreœlenie potrzeby poszukiwania i wdra¿ania w tej dziedzinie trwa³ych
rozwi¹zañ o charakterze innowacyjnym, uwzglêdniaj¹cych aspekty efektywnoœciowe,
spo³eczne i ekologiczne.

Zrównowa¿one zarz¹dzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce

305

i spo³ecznej w procesach biznesowych, nale¿y okreœliæ te trzy wymiary
w odniesieniu do polityki i praktyk HRM3. Mo¿na tu przyj¹æ za³o¿enie, ¿e
zrównowa¿one zarz¹dzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane jest na
tworzenie wartoœci dla interesariuszy [Ulrich, Brockbank, 2005]. Do cech
charakteryzuj¹cych to podejœcie zalicza siê ponadto: podmiotowe traktowanie cz³owieka w procesie pracy, aktywnoœæ w obszarze spo³ecznej
odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstwa, prezentowanie œwiadomoœci ekologicznej w polityce personalnej, rozwijanie wysoko efektywnych systemów pracy, umacnianie zaufania jako podstawy kszta³towania relacji
spo³ecznych w procesach pracy [Pocztowski, 2012].
Ekonomiczny wymiar zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami
ludzkimi wyra¿a siê w d¹¿eniu do osi¹gania wysokiej efektywnoœci pracy
na poziomie poszczególnych pracowników, zespo³ów i organizacji jako
ca³oœci, jak tworzenie powi¹zañ miêdzy zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi a efektywnoœci¹ organizacyjn¹ [Poškiene, 2014]. Mimo wielu
publikacji na ten temat pozostaje on ci¹gle w centrum zainteresowania
teorii i praktyki z powodu szeregu nierozwi¹zanych kwestii i pytañ
otwartych [Guest, 2011]. Dotycz¹ one np. pomiaru efektywnoœci pracy
czy te¿ relacji zachodz¹cych miêdzy praktykami zarz¹dzania zasobami
ludzkimi a efektywnoœci¹ organizacyjn¹. Dobr¹ praktyk¹ w efektywnych
przedsiêbiorstwach jest prowadzenie analiz kosztów i produktywnoœci
pracy oraz wdra¿anie systemów usprawniaj¹cych analizê, planowanie
i pomiar. Dzia³ania te wchodz¹ w zakres zarz¹dzania efektywnoœci¹ (performance management). W nurt zarz¹dzania efektywnoœci¹ wpisuje siê
problematyka budowania wysoko efektywnych systemów pracy (high
performance work systems, HPWS) oraz wysoko efektywnych organizacji
(high performance organizations, HPO) [Holbeche, 2005]). Nale¿y w tym
miejscu zauwa¿yæ, ¿e wysoko efektywne systemy pracy budowane s¹ na
zaanga¿owaniu wszystkich cz³onków organizacji, co znajduje odbicie
w koncepcjach rozwoju organizacji przez podnoszenie efektywnoœci pracowników. Przyk³adem mo¿e byæ koncepcja doskonalenia efektywnoœci
pracowników (human performance improvement, HPI).
Spo³eczny wymiar zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami ludzkimi wyra¿a siê w tworzeniu przystosowanego œrodowiska pracy (customized workplace), w którym pracownicy mog¹ realizowaæ swoje cele zawodowe w zgodzie ze strategi¹ organizacji. Spo³ecznie odpowiedzialne
zarz¹dzanie zasobami ludzkimi wpisuje siê w szeroko rozumian¹
3

HRM oznacza Human Resources Management i jest w tym opracowaniu stosowane zamiennie z ZZL.
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spo³eczn¹ odpowiedzialnoœæ przedsiêbiorstwa (corporate social responsibility) i nale¿y do relatywnie nowych i niedostatecznie zbadanych kwestii
[Sahakiants, Festing, 2014]. Ów wymiar zarz¹dzania zasobami ludzkimi
przejawia siê w podmiotowym traktowaniu pracowników jako wa¿nych
interesariuszy. Do dzia³añ podejmowanych w tym zakresie nale¿¹ m.in.:
badanie potrzeb pracowników, tworzenie bezpiecznych warunków pracy, kszta³towanie harmonijnych stosunków miêdzyludzkich, rozwijanie
programów u³atwiaj¹cych godzenie pracy zawodowej z ¿yciem osobistym (work–life–balance), czy te¿ budowanie zdrowej organizacji poprzez
uczenie pracowników, jak dbaæ o zdrowie, regenerowaæ swój potencja³
psychofizyczny, zdrowo siê od¿ywiaæ i prowadziæ aktywny tryb ¿ycia.
Ekologiczny wymiar zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami ludzkimi jest w porównaniu z dwoma uprzednio omówionymi s³abiej zbadany i opisany w literaturze przedmiotu, choæ zainteresowanie nim wzrasta. Mo¿na stwierdziæ, i¿ roœnie œwiadomoœæ znaczenia ekologicznego
aspektu zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Niektórzy autorzy podkreœlaj¹
potrzebê rozwijania badañ na temat relacji miêdzy zarz¹dzaniem œrodowiskiem (environmental management) a zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi.
Zwracaj¹ uwagê na rolê, jak¹ mo¿e odgrywaæ tzw. zielone zarz¹dzanie
zasobami ludzkimi (green human resource management) w praktyce zarz¹dzania ludŸmi [Renwick i inni, 2013]. Uzasadniaj¹c celowoœæ implementowania w praktyce odpowiednich dzia³añ, m.in.: budowania zaanga¿owania pracowników w sprawy ochrony œrodowiska, tworzenia tzw.
zielonych zespo³ów (green teams), szkolenia, budowanie zielonego przywództwa (green leadership), kszta³towanie kultury organizacyjnej, zwracaj¹ uwagê na ma³y stopieñ formalizacji w³¹czania kwestii ekologicznych
w tradycyjne praktyki zarz¹dzania zasobami ludzkimi [Jabbour, 2011].

2. Elementy zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami ludzkimi
w praktyce badanych przedsiêbiorstw
W celu identyfikacji sk³adników zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami ludzkimi analizie poddano wybrane ekonomiczne, spo³eczne
i ekologiczne aspekty wystêpuj¹ce w strategii i praktykach zarz¹dzania
zasobami ludzkimi badanych firm4. Charakterystyki przejawów zrówno4

Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, i¿ badania, na które nastêpuje powo³anie w niniejszym tekœcie, poœwiêcone by³y szerszej problematyce zarz¹dzania zasobami ludzkimi
w polskich przedsiêbiorstwach dzia³aj¹cych na rynkach miêdzynarodowych [Zarz¹dzanie
zasobami ludzkimi…, 2013]. Stanowi³o to ograniczenie dla szerszej i g³êbszej analizy kwestii
zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami ludzkimi.
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wa¿enia w praktyce zarz¹dzania badanych firm dokonano na podstawie
nastêpuj¹cych wskaŸników:
– obecnoœæ ekonomicznych, spo³ecznych i ekologicznych wartoœci
w misji przedsiêbiorstw,
– wystêpowanie elementów zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami
ludzkimi w procesach HR,
– podejmowanie dzia³añ charakterystycznych dla koncepcji zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami ludzkimi na rynku krajowym i na
rynkach zagranicznych,
– istnienie i zakres polityki w zakresie ró¿norodnoœci zatrudnienia.
W badaniach wykorzystano ustrukturyzowany kwestionariusz, który zosta³ skierowany do mened¿erów i specjalistów HR w badanych
firmach. Badania empiryczne zosta³y przeprowadzone w 2013 roku na celowo dobranej próbie 50 polskich firm. G³ównym kryterium doboru firm
by³ fakt prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na rynkach miêdzynarodowych. Spoœród badanych firm 76% stanowi³y przedsiêbiorstwa du¿e,
zatrudniaj¹ce ponad 250 osób, a 24% przedsiêbiorstwa ma³e i œrednie, zatrudniaj¹ce do 249 osób. Spoœród nich 78% dzia³a³o na rynkach miêdzynarodowych d³u¿ej ni¿ 10 lat, 16% od 6–10 lat, pozosta³e 6% nie d³u¿ej ni¿
5 lat. G³ównymi rynkami aktywnoœci miêdzynarodowej badanych firm
by³y: rynki Unii Europejskiej – 94%, pozosta³e kraje europejskie – 66%,
Azja – 8% i Ameryka Pó³nocna – 6%. Przeprowadzone badania empiryczne pozwoli³y na uzyskanie danych umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie
analizy w zakresie wystêpowania w praktyce cech charakteryzuj¹cych
zrównowa¿one zarz¹dzanie zasobami ludzkimi.
Wyrazem realizacji w praktyce koncepcji zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami ludzkimi jest prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
w zgodzie z wymogami etyki, ekologii i potrzebami ró¿nych grup interesariuszy. W badanej grupie przedsiêbiorstw 98% potwierdzi³o fakt
posiadania takich zasad, przy czym 60% deklarowa³o, ¿e zasady te zosta³y sformalizowane w postaci odpowiedniego dokumentu, np. kodeksu
etycznego. Przejawem praktykowania zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami ludzkimi jest odwo³anie siê w misji firmy do ekonomicznych,
spo³ecznych i ekologicznych wartoœci (tablica 1).
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Tablica 1. Wartoœci wystêpuj¹ce w misji badanych przedsiêbiorstw
Elementy wystêpuj¹ce w misji

L.b.

%

zysk

34

68

koszty

20

40

jakoœæ

33

66

potrzeby akcjonariuszy

23

46

potrzeby pracowników

26

52

potrzeby klientów

38

76

ochrona œrodowiska naturalnego

19

38

potrzeby spo³eczne

6

12

wielokulturowoœæ

2

4

zasady etyczne

8

16

ród³o: [Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi…, 2013].

Jak widaæ z danych przedstawionych w tablicy 1, w misji badanych
przedsiêbiorstw najczêœciej znajduj¹ siê odwo³ania do potrzeb klientów
(76% wskazañ), zysku (68%) oraz jakoœci (66%). W misji wystêpuj¹ równie¿ odniesienia do potrzeb pracowników (52%) oraz do ochrony œrodowiska naturalnego (38%). Mo¿na wiêc stwierdziæ, i¿ polskie firmy dzia³aj¹ce na rynkach miêdzynarodowych odwo³uj¹ siê w misji do elementów
o charakterze ekonomicznym, spo³ecznym i ekologicznym, czyli praktykowane w nich zarz¹dzanie wykazuje cechy zrównowa¿onego. W tablicy 2 przedstawiono dane ilustruj¹ce zakres i miejsce podejmowania dzia³añ wpisuj¹cych siê w koncepcjê zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami
ludzkimi.
Z przedstawionych w tablicy 2 danych wynika, ¿e podejmowanie
dzia³añ mieszcz¹cych siê w zakresie zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami ludzkimi nastêpuje czêœciej w kraju ni¿ na rynkach goszcz¹cych,
gdzie firmy prowadz¹ swoj¹ dzia³alnoœæ. Przyk³adowo dzia³ania prospo³eczne, jak np. wspieranie lokalnych potrzeb w kraju, praktykuje 86%
badanych firm, a na rynkach zagranicznych 24%. Z kolei dzia³ania proekologiczne, np. inwestycje na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego,
prowadzi w kraju 62% badanych firm, a na rynkach zagranicznych 30%.
Zwraca uwagê wiêksze zaanga¿owanie badanych przedsiêbiorstw we
wszystkie podejmowane przez nie dzia³ania prospo³eczne w kraju ni¿ za
granic¹.
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Tablica 2. Realizowanie dzia³añ wpisuj¹cych siê w koncepcjê
zrównowa¿onego ZZL przez badane firmy w kraju i za granic¹
Dzia³ania

W kraju
L.b.

Za granic¹

%

L.b.

%

prospo³eczne, np. wspieranie lokalnych
potrzeb

43

86

12

24

proekologiczne, np. inwestycje na rzecz
ochrony œrodowiska

31

62

15

30

wspieranie rozwoju przedsiêbiorczoœci

37

74

11

22

wspieranie rozwoju nauki, uczelni

29

58

8

16

tworzenie nowych miejsc pracy

46

92

28

56

ród³o: [Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi…, 2013].

Szczególne miejsce w zrównowa¿onym zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi na rynkach miêdzynarodowych zajmuje podejœcie do ró¿norodnoœci
(diversity). Podstaw¹ podejmowania okreœlonych dzia³añ w praktyce jest
z regu³y polityka firmy w zakresie zarz¹dzania ró¿norodnoœci¹ (diversity
management). Rozwijanie takiej polityki oraz uwzglêdnienie w niej szerokiego wachlarza wymiarów ró¿norodnoœci œwiadczy o profesjonalnym
podejœciu do zarz¹dzania zasobami ludzkimi we wspó³czesnym œwiecie.
W tablicy 3 przedstawiony zosta³ udzia³ poszczególnych kwestii wchodz¹cych w zakres zarz¹dzania ró¿norodnoœci¹ w polityce badanych firm.
Tablica 3. Polityka w zakresie ró¿norodnoœci
Obszary, w których firma ma przyjêt¹ politykê
w zakresie ró¿norodnoœci

L.b.

%

zarz¹dzanie wiekiem

12

24

dzia³ania przeciwdzia³aj¹ce mobbingowi

32

64

dzia³ania przeciwdzia³aj¹ce molestowaniu seksualnemu

16

32

dzia³ania antydyskryminacyjne

26

52

usprawnienia dla osób niepe³nosprawnych

15

30

9

18

16

32

udogodnienia dla osób posiadaj¹cych ma³e dzieci

8

16

przygotowanie/posiadanie karty ró¿norodnoœci w firmie

3

6

brak dzia³añ

8

16

zapewnienie równowagi praca–dom
umo¿liwienie pracy w elastycznych godzinach pracy

ród³o: [Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi…, 2013].
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Do najczêstszych obszarów diversity, które zosta³y uwzglêdnione
w polityce badanych firm, nale¿¹: przeciwdzia³anie mobbingowi (64%
wskazañ), dzia³ania antydyskryminacyjne (52%), przeciwdzia³anie molestowaniu seksualnemu (32%), elastyczny czas pracy (32%), usprawnienia dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ (30%), zarz¹dzanie wiekiem (24%),
zapewnienie równowagi praca–dom (18%). Zwraca uwagê niski odsetek
(6%) firm przygotowuj¹cych b¹dŸ posiadaj¹cych oficjalny dokument, np.
kartê ró¿norodnoœci, w którym okreœla siê zasady postêpowania w tej
dziedzinie zarz¹dzania. Tego typu dokument jest wyrazem profesjonalizmu i dojrza³oœci zarz¹dzania zasobami ludzkimi na rynkach miêdzynarodowych.
Uwzglêdnienie w polityce i strategii organizacji ró¿nych wymiarów
ró¿norodnoœci spo³eczno-kulturowej przyczynia siê do budowania pozytywnego wizerunku marki pracodawcy na rynkach miêdzynarodowych
i powinno stanowiæ podstawê wprowadzania rozwi¹zañ wspieraj¹cych
ró¿norodnoœæ w poszczególnych obszarach zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Przedstawione w tablicy 4 dane ilustruj¹ powy¿sz¹ kwestiê
w odniesieniu do grupy badanych przedsiêbiorstw. Wynika z nich, ¿e
rozwi¹zania wynikaj¹ce z ró¿norodnoœci, m.in. procedury i narzêdzia,
w ró¿nym stopniu zosta³y wprowadzone w poszczególnych obszarach
zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Z rozk³adu odpowiedzi wynika, ¿e najczêœciej wystêpuj¹ one przy szkoleniach (82% wskazañ) oraz w procesie
rekrutacji (76%), nastêpnie w systemach wynagradzania (46%), oceniania
(42%) oraz w planowaniu karier (40%). Najni¿szy odsetek firm deklaruj¹cych stosowanie rozwi¹zañ w zakresie ró¿norodnoœci wyst¹pi³ w przypadku zwolnieñ pracowników (18%). Wystêpuj¹ce tu ró¿nice wynikaj¹ ze
specyfiki poszczególnych procesów personalnych powoduj¹cej, ¿e w niektórych obszarach zarz¹dzania zasobami ludzkimi ³atwiej jest formu³owaæ i wdra¿aæ wspomniane rozwi¹zania, w innych zaœ trudniej.
Tablica 4. Obszary ZZL, w których stosuje siê politykê ró¿norodnoœci
Obszary zarz¹dzania zasobami ludzkimi zawieraj¹ce
rozwi¹zania wynikaj¹ce z polityki ró¿norodnoœci
zatrudnienia

L.b.

%

rekrutacja

38

76

szkolenia

41

82

planowanie œcie¿ek rozwoju kariery zawodowej

20

40
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Obszary zarz¹dzania zasobami ludzkimi zawieraj¹ce
rozwi¹zania wynikaj¹ce z polityki ró¿norodnoœci
zatrudnienia

L.b.

%

ocena

21

42

wynagradzanie

23

46

9

18

zwolnienia
ród³o: [Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi…, 2013].

Zakoñczenie
Sumuj¹c przedstawione wczeœniej rozwa¿ania, mo¿na stwierdziæ, ¿e
w badanej grupie polskich przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na rynkach miêdzynarodowych wystêpuj¹ elementy cechuj¹ce zrównowa¿one zarz¹dzanie zasobami ludzkimi. S¹ one widoczne zarówno w misji, jak i praktykach HR, w których znajdujemy odwo³ania do wartoœci o charakterze
ekonomicznym, spo³ecznym i ekologicznym. Nale¿y podkreœliæ, ¿e czêœciej spotyka siê ekonomiczne elementy w porównaniu z pozosta³ymi
dwoma aspektami zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami ludzkimi.
W polityce i praktykach HR zauwa¿yæ mo¿na œwiadomoœæ wystêpowania ró¿norodnoœci w zatrudnieniu i podejmowanie dzia³añ wdra¿aj¹cych okreœlone rozwi¹zania w poszczególnych obszarach zarz¹dzania
zasobami ludzkimi. Ci¹gle jednak znacz¹cy odsetek firm nie wykazuje
aktywnoœci w tym zakresie lub wprowadza dzia³ania w ograniczonym
zakresie. W tym miejscu nale¿y wskazaæ na wa¿n¹ rolê mened¿erów
i specjalistów zajmuj¹cych siê kwestiami HR w rozwijaniu zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Realizuj¹ oni swoje zadania na
poziomie strategicznym i operacyjnym, co znalaz³o potwierdzenie w badanych firmach.
Ograniczony zakres badañ oraz próby badawczej nie pozwala na
formu³owanie szerszych uogólnieñ. Zasadne jest wiêc podejmowanie
dalszych badañ, które pozwoli³yby z jednej strony wzbogaciæ przedstawione powy¿ej wyniki, z drugiej zaœ w³¹czyæ w zakres analizy dodatkowe kwestie, jak np. wra¿liwoœæ na zmiany ekonomicznych, spo³ecznych
i ekologicznych aspektów zarz¹dzania zasobami ludzkimi pod wp³ywem
czynników zewnêtrznych, np. koniunktury gospodarczej i wewnêtrznych, np. systemów wartoœci osób zarz¹dzaj¹cych.
Nie przes¹dzaj¹c, na ile koncepcja zrównowa¿onego zarz¹dzania
zasobami ludzkimi wp³ywaæ bêdzie na dalszy rozwój tej dziedziny
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zarz¹dzania, mo¿na stwierdziæ, ¿e wpisuje siê ona we wspó³czesne trendy w zarz¹dzaniu organizacjami i stanowi obiecuj¹cy kierunek dociekañ
teoretycznych i badañ empirycznych, podkreœlaj¹c potrzebê w³¹czania
kwestii spo³ecznych i ekologicznych do polityki i praktyk zarz¹dzania
zasobami ludzkimi, co nadaje mu holistyczny wymiar i wzmacnia jego
rolê we wspó³czesnych organizacjach.
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Streszczenie
W artykule przedstawiona zosta³a koncepcja zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami ludzkimi jako perspektywy rozwoju tej dyscypliny naukowej,
zilustrowana przyk³adem jej stosowania w praktyce funkcjonowania wybranej
grupy polskich przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na rynkach miêdzynarodowych.
Wychodz¹c od idei sustainability, okreœlono g³ówne cechy konstytuuj¹ce zrównowa¿one zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, a mianowicie uwzglêdnianie aspektów
ekonomicznych, spo³ecznych i ekologicznych w procesach tworzenia wartoœci
dla interesariuszy w obszarze funkcji HR. Z kolei badania empiryczne potwierdzi³y wystêpowanie w praktyce elementów cechuj¹cych zrównowa¿one zarz¹dzanie zasobami ludzkimi. S¹ one widoczne zarówno w misji, jak i praktykach
HR, w których znajdujemy odwo³ania do wartoœci o charakterze ekonomicznym,
spo³ecznym i ekologicznym. Zasadne jest podejmowanie dalszych badañ w tym
zakresie i w³¹czanie w ich zakres dodatkowych kwestii, jak np. wra¿liwoœæ na
zmiany ekonomicznych, spo³ecznych i ekologicznych aspektów zarz¹dzania zasobami ludzkimi pod wp³ywem czynników zewnêtrznych, np. koniunktury
gospodarczej i wewnêtrznych, np. systemów wartoœci osób zarz¹dzaj¹cych.

S³owa kluczowe
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Sustainable Human Resource Management in the Theory and Practice
(Summary)
In this article the author presents the concept of a sustainable human resource management and some evidence from empirical research on sustainability
in HRM practices of Polish companies operating on international markets. The
main quality of the sustainability in HRM should be considered in the economic,
social, and environmental aspects of the value delivery process for stakeholders.
An expression of the practicing of sustainable HRM is the making of references in
the company’s mission statement to economic, social, and environmental values.
The conducted research indicates that Polish enterprises operating on international markets encompass elements of sustainable HRM. There is also basis for
undertaking further research that incorporates additional matters into the scope
of the analysis, such as sensitivity to change in the economic, social, and environmental aspects of HRM under the influence of external factors – e.g., the economic
and internal situation, such as of the value systems of managers.
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