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WSPÓ£CZESNA EKONOMIA
Marzena Godlewska, El¿bieta Weiss
Wy¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania w Warszawie

Konferencja „Nowe trendy i wyzwania w zarz¹dzaniu”.
Omówienie i konkluzje

Streszczenie
Proces integracji z Uniπ Europejskπ tworzy nowe wyzwania dotyczπce zasad
funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego oraz wzrost konkurencji ze
strony przedsiÍbiorstw. Stawia przed przedsiÍbiorstwami nowe wymagania w zakresie przygotowywania przedsiÍwziÍÊ, przestrzegania prawa i zwyczajÛw biznesowych, uwzglÍdniania dorobku nauki czy kreacji w≥aúciwego wizerunku firmy.
Globalizacja generuje natomiast zagadnienia nowej kultury dzia≥ania, zwiπzane
z koniecznoúciπ wykorzystania wiedzy, funkcjonowania w spo≥eczeÒstwie informacyjnym i pojawieniem siÍ nowych zjawisk czy narzÍdzi. OgÛlnoúwiatowe trendy i przemiany wyciskajπ coraz silniejsze piÍtno na funkcjonowaniu przedsiÍbiorstw. By≥y one przedmiotem miÍdzynarodowej konferencji naukowej, jaka odby≥a siÍ w listopadzie 2007 r., w Wyøszej Szkole FinansÛw i Zarzπdzania w Warszawie.

Wprowadzenie
W dniach 22ñ23 listopada 2007 r. odby≥a siÍ w Warszawie miÍdzynarodowa
konferencja naukowo-praktyczna zorganizowana przez Wyøszπ Szko≥Í FinansÛw
i Zarzπdzania, ktÛrej sekretarzami naukowymi byli: prof. dr hab. Eløbieta Weiss
i mgr Marzena Godlewska. Zaproszenie na konferencjÍ zosta≥o skierowane zarÛwno do krajowych, jak i zagranicznych úrodowisk naukowych oraz praktykÛw
gospodarczych zarzπdzania organizacjami. WiÍkszoúÊ uczestnikÛw konferencji
stanowili przedstawiciele m≥odszej generacji úrodowiska uniwersyteckiego, ale ñ
zgodnie z za≥oøeniem organizatorÛw ñ nie zabrak≥o takøe reprezentantÛw starszej kadry naukowej. DziÍki temu wytworzy≥a siÍ szczegÛlna atmosfera miÍdzypokoleniowej wymiany poglπdÛw.
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Celem konferencji by≥a wymiana doúwiadczeÒ przedstawicieli krajowych
i miÍdzynarodowych uczelni w zakresie praktyk zarzπdzania zasobami organizacyjnymi oraz kszta≥towania w≥aúciwych relacji i zwiπzkÛw miÍdzy nimi, a takøe
analiza nowych wyzwaÒ i zjawisk teoretycznych w naukach zarzπdzania w dobie
XXI wieku.
Organizatorzy za≥oøyli, iø program konferencji wyznaczπ sami jego uczestnicy, poprzez nades≥ane teksty artyku≥Ûw, dotyczπce rÛønych zagadnieÒ, ktÛrych
spoiwem mia≥ byÊ sam temat konferencji. W tym zamyúle taka swoboda wyboru,
pozostawiona autorom referatÛw, mia≥a doprowadziÊ do ukazania g≥Ûwnych obszarÛw problemowych, a takøe wskazaÊ, jak úrodowisko naukowe i przedstawiciele praktyki gospodarczej widzπ nowe wyzwania i aktualne problemy, przed koniecznoúciπ rozwiπzywania najnowszych trendÛw w zarzπdzaniu. Na apel organizatorÛw zosta≥y nades≥ane liczne artyku≥y z kraju i z zagranicy. CzÍúÊ z nich
by≥a podstawπ wyg≥oszonych na konferencji referatÛw i opublikowanych w formie recenzowanej monografii, pozosta≥e zaú stopniowo bÍdπ publikowane
w kwartalniku naukowym wydawanym przez uczelniÍ pt. ÑWspÛ≥czesna Ekonomia.î

1. Opis przebiegu obrad konferencyjnych
W ciπgu dwÛch dni obrad odby≥o siÍ piÍÊ sesji. Kierowali nimi prof. dr hab.
Eløbieta Weiss i mgr Marzena Godlewska, ktÛre ze zg≥oszonych opracowaÒ u≥oøy≥y miÍdzynarodowy program konferencji, podporzπdkowujπc go merytorycznej
idei konferencji, zapraszajπc wybranych autorÛw do wyg≥oszenia referatÛw zwiπzanych z tematykπ kaødej sesji, a poproszeni profesorowie, bÍdπcy pracownikami rÛønych uczelni kierowali obradami sesji. W sumie wyg≥oszono 28 referatÛw.
Tytu≥y kolejnych sesji u≥oøy≥y siÍ w wyrazistπ sekwencjÍ metodologicznπ, za pomocπ ktÛrej uda≥o siÍ ukazaÊ g≥Ûwne obszary merytorycznych wyzwaÒ, przed
ktÛrymi stoi nauka o zarzπdzaniu. W kaødej sesji, wyg≥aszane by≥y referaty dotyczπce zagadnieÒ zarzπdzania i obrazujπce aspekty proceduralne danego tematu.
Dwie pierwsze sesje by≥y polem syntez, ukazujπcych stan i zmiany zwiπzane
z kapita≥em ludzkim i wiedzπ. Do wyg≥oszenia referatÛw, ktÛre nastÍpnie stanowi≥y podstawÍ dyskusji w czasie konferencji, zaproszono w ramach tych sesji
przedstawicieli úwiata nauki i praktykÛw gospodarczych. W ramach tych sesji
uwaga zosta≥a skupiona na problemach zwiπzanych z zarzπdzaniem kapita≥em
ludzkim i wiedzπ.
Jako pierwszy w ramach tej sesji zabra≥ g≥os prof. dr hab. Zbigniew Antczak
z Akademii Ekonomicznej we Wroc≥awiu. Autor w swoim wystπpieniu omÛwi≥
trendy przeobraøajπce zarzπdzanie kadrami (funkcjÍ personalnπ). Podkreúli≥ on,
øe poziom realizacji zarzπdzania kadrami nadal nie jest wysoki, choÊ moøna zauwaøyÊ wzrost jego rangi. Jego zdaniem, nastÍpuje ewolucyjne przeobraøanie
funkcji personalnej w wymiarze strategicznym, oraz odnotowywany jest udzia≥
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w tworzeniu wk≥adu w konkurencyjnπ pozycjÍ organizacji i wspÛ≥generowanie
cennych kapita≥Ûw: ludzkiego oraz wiedzy (wdraøanie idei organizacji samouczπcej siÍ).
Referat w imieniu dr Anny BagieÒskiej z Politechniki Bia≥ostockiej pt. ÑWybrane zagadnienia kapita≥u ludzkiego po akcesji Polski do Unii Europejskiejî
wyg≥osi≥ prowadzπcy pierwszπ sesjÍ prof. dr hab. Zbigniew Antczak, podkreúlajπc rosnπcπ potrzebÍ rozwoju kapita≥u ludzkiego organizacji w dobie gospodarki
wiedzy oraz ukazujπc zewnÍtrzne moøliwoúci finansowania tego rozwoju.
Kolejne wystπpienie dotyczy≥o wp≥ywu warunkÛw pracy na efektywnoúÊ gospodarowania w przedsiÍbiorstwie. Jego autorkπ by≥a przedstawicielka praktyki
gospodarczej ñ Ewa SzczepaÒska-Skoczylas, ktÛra omÛwi≥a istotÍ i znaczenie
oraz klasyfikacjÍ elementÛw tworzπcych warunki pracy. Konkludujπc swoje wystπpienie podkreúli≥a, øe w zaleønoúci jak bÍdπ siÍ one kszta≥towaÊ, jak bÍdπ ≥πczyÊ siÍ ze sobπ, spe≥niaÊ oczekiwania pracownikÛw, tak bÍdzie kszta≥towaÊ siÍ
rozwÛj i przewaga funkcjonowania przedsiÍbiorstwa w turbulentnym otoczeniu.
Przedmiotem referatu dr Agnieszki Bitkowskiej z Wyøszej Szko≥y FinansÛw
i Zarzπdzania w Warszawie by≥o zarzπdzanie wiedzπ w firmach telekomunikacyjnych. W wystπpieniu autorka podkreúli≥a, øe zarzπdzanie wiedzπ opiera siÍ na
przyjÍciu za≥oøeniu, iø wiedza stanowi najcenniejszy zasÛb, jakim dysponujπ nowoczesne przedsiÍbiorstwa. Jest ona nowoczesnπ, systemowπ koncepcjπ polegajπca na efektywnym wykorzystaniu zasobÛw wiedzy przedsiÍbiorstwa, ktÛra odgrywa kluczowe znaczenie w jego rozwoju.
Kolejnym zagadnieniem poruszanym w ramach tej sesji by≥o wystπpienie
prof. dr hab. Wojciecha S≥omskiego z Wyøszej Szko≥y FinansÛw i Zarzπdzania
w Warszawie. Jego wystπpienie poúwiecone by≥o aspektom komunikacji interpersonalnej w organizacji. Tematy poruszane w ramach jego wystπpienia wywo≥a≥y
oøywionπ dyskusjÍ, od razu podnoszπc temperaturÍ konferencji.
Jako ostatnia w ramach tej sesji wystπpi≥a mgr Magdalena Wydacka, Pe≥nomocnik Zarzπdu ds. ISO 9001 firmy BOSCH SIEMENS SGD Warszawa, z referatem i prezentacjπ multimedialnπ, ukazujπcπ wieloaspektowπ charakterystykÍ
i rozwÛj firmy.
Trzecia sesja zatytu≥owana by≥a ÑZagadnienia finansowo-ekonomiczneî.
W niej, przewidziane by≥y referaty: prof. dr hab. Zenona BiÒka, prof. Turana Dusana, Trencianska Univerzita, dr Agnieszki Biernat-Jarki, prof. dr hab. Eløbiety
Weiss, prof. dr hab. Zofii Sadeckiej, mgr Agnieszki Pawlak-Wolanin.
Jako pierwszy zabra≥ g≥os prof. dr hab. Zenon Biniek z Wyøszej Szko≥y FinansÛw i Zarzπdzania w Warszawie. W referacie pt. ÑOrganizacyjno-funkcjonalne
aspekty e-biznesuî omÛwi≥ wspÛ≥czesne tendencje w praktyce zarzπdzania, ktÛre
sπ powszechne i wywar≥y juø silny wp≥yw na zarzπdzanie i gospodarkÍ wynikajπ
z wykorzystania Internetu. Zdaniem autora, zaprezentowane w referacie uwarunkowania e-biznesu stanowiπ pewien fragment dynamicznie rozwijajπcej siÍ
rzeczywistoúci.
Kolejny referat wyg≥osi≥a mgr Agnieszka Pawlak-Wolanin z Politechniki
Wroc≥awskiej. By≥ on poúwiÍcony zastosowaniu rozwiπzaÒ organizacyjnych con-
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trollingu w zarzπdzaniu gminπ w zakresie ochrony úrodowiska. Autorka w swoim wystπpieniu wskaza≥a na sposoby wyodrÍbniania oúrodkÛw odpowiedzialnoúci w zakresie ochrony úrodowiska i zaproponowa≥a zasady organizacji w nich
pracy. Uzna≥a, øe w jednostkach samorzπdu lokalnego cel finansowy, tak i jak
osiπganie okreúlonego poziomu zyskÛw, ma znaczenie drugorzÍdne. Znacznie
waøniejsze jest przestrzeganie zasady gospodarnoúci oraz skutecznoúci dzia≥ania.
W dyskusji zwrÛcono rÛwnieø uwagÍ na rolÍ, jakπ odgrywa w rozwoju gospodarki sektor ma≥ych i úrednich przedsiÍbiorstw, poniewaø sπ one traktowane jako podstawowy komponent sk≥adowy gospodarki. Doceniajπc rolÍ tego sektora
w gospodarce, Unia Europejska prowadzi szereg dzia≥aÒ koncentrujπcych siÍ
miedzy innymi na wdraøaniu innowacji oraz dostarczaniu pomocy wspomagajπcej rozwÛj przedsiÍbiorstw. Wsparcie w tym zakresie realizowane jest dziÍki rÛønorodnego rodzaju programom rzπdowym i pozarzπdowym, krajowym i zagranicznym.
Rozwaøajπc kwestie finansowo-ekonomiczne stwierdzono, øe problemy te
znajdujπ swoje odzwierciedlenie szczegÛlnie w funkcjonowaniu sektora ma≥ych
i úrednich przedsiÍbiorstw. W swoim artykule pt. ÑNewConnect jako ürÛd≥a pozyskania kapita≥u dla ma≥ych podmiotÛw gospodarczychî, prof. dr hab. M. SierpiÒska i mgr Agata SierpiÒska w sposÛb niezwykle interesujπcy, zaprezentowa≥y zasady funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu, utworzonego przez Gie≥dÍ
PapierÛw Wartoúciowych w Warszawie. Podkreúlajπc, iø NewConnect zosta≥
utworzony dla m≥odych, dynamicznie rozwijajπcych siÍ spÛ≥ek, ktÛre potrzebujπ
kapita≥u na dalszy rozwÛj.
Z kolei problematyka wartoúci przedsiÍbiorstwa w aspekcie jego funkcjonowania zosta≥a poruszona przez mgr MarzenÍ Godlewska z Wyøszej Szko≥y FinansÛw i Zarzπdzania w Warszawie. W artykule omÛwi≥a ona rÛøne definicje wartoúci oraz funkcje kluczowych wartoúci przedsiÍbiorstwa. Zaryzykowa≥a postawieniem tezy, øe w najbliøszych latach w≥aúnie przekszta≥cenia w zarzπdzaniu
przedsiÍbiorstwami uwzglÍdniajπce ich wartoúÊ, bÍdπ naleøeÊ do najwaøniejszych warunkÛw ich rozwoju.
Kolejne zagadnienia w ramach tej sesji dotyczy≥y ekologicznych uwarunkowaÒ dzia≥alnoúci gospodarczej. W wymiarze ekologicznym chodzi o takie formy
zarzπdzania, ktÛre bÍdπ realizowa≥y postulat minimalizacji zuøycia zasobÛw naturalnych, rozumianych w szeroki spektrum od surowcÛw mineralnych i noúnikÛw energii poczynajπc, poprzez przestrzeÒ geograficznπ, a na zdolnoúci asymilacyjnej ekosystemÛw koÒczπc. Kryterium wyznaczajπcym poziomy sukcesu jest
wydajnoúÊ ekologiczna dzia≥aÒ przedsiÍbiorstwa.
Podnoszπc problematykÍ ekologicznego zarzπdzania przedsiÍbiorstwem czy
szerzej ekologicznych uwarunkowaÒ funkcjonowania firmy, prof. Turan Sudan
oraz prof. dr hab. Zofia Sadecka z Uniwersytetu ZielonogÛrskiego wyrÛønili klika podstawowych p≥aszczyzn problemowych. Moøna je sformu≥owaÊ w nastÍpujπcy sposÛb:
ï Nowy ekologiczny obraz przedsiÍbiorstwa;
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ï Identyfikacja ekologicznych uwarunkowaÒ funkcjonowania firmy wraz
z identyfikacja otoczenia;
ï Okreúlenie istotnych ekologicznych dziedzin dzia≥ania przedsiÍbiorstwa;
ï Proekologiczne kierowanie firmπ.
PrzedsiÍbiorstwo, ktÛre nie przestaje byÊ istotnym elementem procesÛw ekonomicznych i ca≥okszta≥tu øycia gospodarczego jest rÛwnieø elementem sk≥adowym naturalnych cykli obiegu materii, pobierajπc jπ do procesu wytwÛrczego
i przekazujπc w postaci produktÛw oraz zanieczyszczeÒ do úrodowiska spo≥ecznego i przyrodniczego. Tradycyjnie rozumiane przedsiÍbiorstwo jako podsystem ekonomiczny obejmuje podstawowe czynniki produkcji: pracÍ, kapita≥ i wiedzÍ (know-how), po stronie nak≥adÛw, oraz produkty, jako efekt ich transformacji, po stronie wynikÛw. W ujÍciu ekologicznym takie ujecie jest daleko niewystarczajπce.
Po stronie nak≥adÛw, obok czynnikÛw tradycyjnych pojawiajπ siÍ zasoby
przyrodnicze, pojmowane nie tylko jako surowce mineralne czy noúniki energii,
ale rÛwnieø przestrzeÒ geograficzna i zdolnoúÊ asymilacyjna úrodowiska przyrodniczego. Ten ostatni element traktowany jest na poziomie firmy jako posiadane
przez niπ prawo do emisji okreúlonych zanieczyszczeÒ. Po stronie wydatkÛw,
obok tradycyjnych produktÛw, pojawiajπ siÍ zanieczyszczenia i odpady oraz ryzyko wywo≥ywane dzia≥alnoúciπ produkcyjnπ i uøytkowaniem produktÛw wytwarzanych przez przedsiÍbiorstwo. Wszystkie te elementy nabierajπ odpowiedniego znaczenia, muszπ byÊ zarzπdzane.
Jako ostatnia w ramach tej sesji zabra≥a g≥os prof. dr hab. Eløbieta Weis
z Wyøszej Szko≥y FinansÛw i Zarzπdzania w Warszawie. Jej wystπpienie poúwiÍcone by≥o aspektom proceduralnym: moøliwoúci pozyskiwania unijnych funduszy
strukturalnych na finansowania projektÛw w zakresie odnawialnych ürÛde≥
energii. Skoncentrowa≥a siÍ na charakterystyce tych w≥aúnie projektÛw, mogπcych skutecznie ubiegaÊ siÍ o úrodki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Czwarta i piπta sesja nosi≥y tytu≥ ÑKwestie strategiczno-zarzπdczeî i poúwiÍcone by≥y aspektom wzrostu z≥oøonoúci i zmiennoúci otoczenia przedsiÍbiorstw,
ktÛry spowodowa≥ pojawienie siÍ i dynamiczny rozwÛj nowoczesnych koncepcji
i metod zarzπdzania, zarÛwno w teorii, jak i w praktyce gospodarczej. Czwarta
sesja rozpoczÍ≥a siÍ referatem przedstawiciela praktyki gospodarczej Jerzego
OgrzyÒskiego z INCO-VERITAS S.A. w Warszawie. Przedmiotem zainteresowania Autora by≥y wybrane aspekty tworzenia strategii w przedsiÍbiorstwie.
W swoim wystπpieniu Autor omÛwi≥ metodykÍ formu≥owania strategii, zwracajπc uwagÍ na koniecznoúÊ metodologicznego podejúcia do formu≥owania i implementacji strategii. ZwrÛci≥ uwagÍ, iø podstawowe pytanie, ktÛre stawia sobie menedøer bÍdπcy cz≥onkiem zarzπdu firmy, koncentruje siÍ nie na tym, czy tworzyÊ
strategiÍ, lecz jak przygotowaÊ dobrπ strategiÍ, jak jπ wdroøyÊ i spowodowaÊ, by
by≥a elastyczna.
Jako nastÍpna zabra≥a g≥os prof. dr hab. Iveta VozÚ·kov·, wyg≥aszajπc referat przygotowany wspÛlnie z prof. dr hab. Radim Lenort i Andrea Sikorovπ na temat ÑÿÌzenÌ obchodnÌho procesu ekonomick˝mi n·strojiî. Wystπpienie to by≥o po-
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úwiÍcone zagadnieniom efektywnego zarzπdzania procesem handlowym w firmach, z uwzglÍdnieniem ryzyka handlowego. Autorka, podsumowujπc stwierdzi≥a, iø ryzykiem jest kaøde potencjalne wydarzenie, ktÛre moøe spowodowaÊ opÛünienie przedsiÍwziÍcia, zwiÍkszenie kosztÛw lub w inny sposÛb wp≥ynπÊ na niekorzyúÊ przedsiÍwziÍcia.
NastÍpnym mÛwcπ by≥a mgr Helena Hatka z Narodowego Funduszu Zdrowia z Zielonej GÛry. Podkreúli≥a rolÍ systemu ochrony zdrowia w Polsce i wyzwania stojπce przed jego g≥Ûwnym p≥atnikiem, tj. Narodowym Funduszem Zdrowia.
SzczegÛlnπ uwagÍ zwrÛci≥a na kategorie zarzπdzania strategicznego w ochronie
zdrowia w ujÍciu regionalnym.
Strategiczne aspekty zarzπdzania projektami, ktÛrego autorem by≥a Dorota
OgrzyÒska z Wyøszej Szko≥y FinansÛw i Zarzπdzania w Warszawie, wzbudzi≥y
duøe zainteresowanie. Jej wystπpienie poúwiÍcone by≥o aspektom proceduralnym: koncepcji podejúcia menedøera do projektu. Autorka, podsumowujπc swoje
wystπpienie, stwierdzi≥a, øe w rezultacie takiego podejúcia, w funkcjonowaniu
wspÛ≥czesnych organizacji, coraz istotniejszπ rolÍ odgrywajπ projekty i profesjonalne zarzπdzanie projektami. Potwierdzajπ to liczne badania, ktÛre prowadzone sπ w wielu krajach i stanowiπ podstawÍ tezy o dalszym wzroúcie zainteresowania szeroko pojÍtπ sferπ projektÛw.
Kolejne wystπpienie dotyczy≥o podejúcia procesowego w zarzπdzaniu organizacjπ. Jego autorka by≥a dr Agnieszka Bitkowska z Wyøszej Szko≥y FinansÛw
i Zarzπdzania w Warszawie. OmÛwi≥a ona specyfikÍ podejúcia procesowego, podkreúlajπc, øe jest jednym z najszerzej i najczÍúciej stosowanych, zarÛwno w praktyce, jak i teorii, podejúciem do zarzπdzania. Wiele uwagi poúwiÍci≥a rÛwnieø narzÍdziom informatycznym wspierajπcym podejúcie procesowe w zarzπdzaniu.
W rezultacie sesja ta, przez zestawienie tak zrÛønicowanych podejúÊ do zarzπdzania, dobitnie ukaza≥a koniecznoúÊ podejmowania problematyki zarzπdzania w rÛønych aspektach i na rÛønych piÍtrach metodologicznych.
W kaødej sesji, po wystπpieniach referentÛw mia≥a miejsce interesujπca dyskusja. £πczy≥a ona wszystkich, a interesujπce referaty prowokowa≥y do zabrania
g≥osu. Nie sposÛb tu wymieniÊ wszystkich, ktÛrzy zabrali g≥os, zarÛwno przedstawicieli nauki, jak i praktyki gospodarczej z kraju i z zagranicy. MiÍdzynarodowπ
konferencjÍ naukowπ zamknÍ≥a prof. dr hab. Eløbieta Weiss i mgr Marzena Godlewska. PodziÍkowa≥y one referentom i wszystkim uczestnikom. Podsumowujπc
przebieg konferencji stwierdzi≥y, iø cele stawiane przez organizatorÛw zosta≥y
osiπgniÍte, zarÛwno w sferze naukowej, jak i gdy chodzi o integracjÍ úrodowiska.
Tak wiÍc konferencja o charakterze naukowo-praktycznym mia≥a przede
wszystkim odpowiedzieÊ na pytanie o zakres zainteresowaÒ badawczych úrodowiska naukowego. W szerszej skali bowiem mniej istotne jest, czym zajmujπ siÍ
poszczegÛlne osoby, choÊ oczywiúcie niejedno indywidualne osiπgniÍcie badawcze
ostatnich lat w naukach organizacji i zarzπdzania ma charakter spektakularny,
waøniejszy jest natomiast stan úwiadomoúci ca≥ego krÍgu zawodowego.
Wydawa≥o siÍ, øe takπ informacjÍ o zakresie zainteresowaÒ badawczych,
w miarÍ obiektywnπ, uzyskano zwracajπc siÍ o przygotowanie referatÛw nie do
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wybranych osÛb, lecz do ca≥ego úrodowiska. Nie ograniczaliúmy przy tym tematyki opracowaÒ, proszπc jedynie, aby ich ujÍcie koncentrowa≥o siÍ wokÛ≥ tematu
konferencji. Nades≥ane artyku≥y sπ w wiÍkszoúci autorstwa kadry naukowej polskiej i zagranicznej. Moøna wiÍc za≥oøyÊ, øe w znacznym stopniu jest to materia≥
reprezentacyjny, bowiem pochodzπcy od tych, ktÛrzy swoimi pracami doktorskimi i habilitacyjnymi wyznaczajπ kierunki badaÒ. Ogromna wiÍkszoúÊ nades≥anych tekstÛw i wszystkie wyg≥oszone w trakcie konferencji referaty ukaza≥y bardzo wysoki poziom pracy badawczej i warsztatu zawodowego.
Referaty zg≥oszone zosta≥y opublikowane w recenzowanej publikacji pt. ÑNowe trendy i wyzwania w zarzπdzaniuî, pod redakcjπ E. Weiss i M. Godlewskiej.
Pozosta≥e zaú zamieszczone zostanπ w kolejnych numerach kwartalnika ÑWspÛ≥czesna Ekonomiaî i kaødy moøe poddaÊ je indywidualnej analizie. A w szczegÛlnoúci nie dokonujπc øadnych ocen, wydaje siÍ, øe moøna wstÍpnie sformu≥owaÊ
kilka ogÛlniejszych refleksji, o ktÛrych bÍdzie mowa w dalszej czÍúci artyku≥u.

2. Zakres zainteresowaÒ badawczych uczestnikÛw konferencji
Zainteresowanie uczestnikÛw konferencji dotyczy≥o dotychczasowych osiπgniÍÊ teoretycznych i praktycznych oraz kierunkÛw rozwoju i doskonalenia
w dziedzinie zarzπdzania przedsiÍbiorstwem w jego przygotowaniu na wyzwania, jakie niesie ze sobπ XXI wiek.
Dziedziny badaÒ, ktÛre sπ stale w polu zainteresowaÒ to wspÛ≥czesne koncepcje zarzπdzanie przedsiÍbiorstwem, ktÛre stawiajπ przed menedøerami nowe
wymagania. Jak pokazuje praktyka gospodarcza, a co potwierdzajπ rÛwnieø wyniki badaÒ naukowych, najistotniejszym zasobem stanowiπcym o konkurencyjnoúci staje siÍ kapita≥ ludzki. Uznawany jest za najwaøniejszy z kapita≥Ûw, dziÍki ktÛremu mogπ byÊ realizowane cele makroekonomiczne w ramach ca≥ej gospodarki, jak rÛwnieø mikroekonomiczne w poszczegÛlnych przedsiÍbiorstwach. Ludzie sπ najcenniejszym zasobem kaødego przedsiÍbiorstwa oraz droga do osiπgniÍcia sukcesu, dlatego teø polityka w obszarze zasobÛw ludzkich powinna stanowiÊ integralnπ czeúÊ ogÛlnej polityki przedsiÍbiorstwa. To w≥aúnie dziÍki pracownikom, ich wiedzy i umiejÍtnoúci firmy mogπ osiπgaÊ znaczπce pozycje na
rynku i wp≥ywaÊ na swojπ konkurencyjnoúÊ oraz atrakcyjnoúÊ.
Naleøy pamiÍtaÊ, øe kapita≥ ludzki umiejÍtnie wykorzystywany i zarzπdzany
przynosi pozytywne efekty dla przedsiÍbiorstw i moøe decydowaÊ o d≥ugofalowych ich sukcesach. Istniejπ firmy, ktÛre wykorzystujπ rÛøne wskaüniki w celu
oceny przydatnoúci zasobu ludzkiego dla swojej dzia≥alnoúci. Mogπ pos≥ugiwaÊ
siÍ tradycyjnymi wskaünikami finansowymi oraz nowymi miernikami jakoúci
pracownikÛw i miernika ich morale. W tym miejscu nasuwa siÍ wniosek, øe standard øycia w danym kraju czy regionie zaleøy od tego, jak rozwijane sπ i wykorzystywane umiejÍtnoúci, wiedza, zdrowie i zwyczaje populacji. Wynika stπd duøe znaczenie kapita≥u ludzkiego dla wzrostu gospodarczego i poprawy struktury
zatrudnienia oraz walki w sposÛb aktywny z bezrobociem.
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Dlatego kwestii kapita≥u ludzkiego, potrzeb kadrowych przedsiÍbiorstw
w aspekcie lokalnej polityki zatrudnienia, chcia≥ybyúmy poúwieciÊ nieco wiÍcej
uwagi. PojÍcie kapita≥u ludzkiego w literaturze utoøsamiane jest z potencja≥em
ludzkim, potencja≥em spo≥ecznym, zasobem ludzkim i wieloma innymi terminami. Obecnie kapita≥ ludzki rozumiany jest jako ÑzasÛb wiedzy, umiejÍtnoúci,
zdrowia, energii witalnej zawartej w spo≥eczeÒstwieî (DomaÒski, 1993: 19). Termin ten obejmuje rÛwnieø predyspozycje psychiczne oraz motywacje do pracy.
Postrzegany moøe byÊ rÛwnieø jako ogÛ≥ cech i w≥asnoúci poszczegÛlnych osÛb
stanowiπcych personel przedsiÍbiorstwa i decydujπcych o jego obecnej oraz przysz≥ej zdolnoúci do realizacji celÛw. Traktowany jest takøe jako zasÛb, bÍdπcy ürÛd≥em przysz≥ej satysfakcji czy zarobkÛw.
Uczestnicy konferencji zgodnie podkreúlili, øe kapita≥ ludzki, wiedza oraz kapita≥ intelektualny odgrywajπ duøπ rolÍ w kaødym przedsiÍbiorstwie. Konkurencja miÍdzy przedsiÍbiorstwami zaczyna siÍ juø w momencie poszukiwania, a nastÍpnie zatrudnienia w≥aúciwych osÛb, ale øadne przedsiÍbiorstwo dπøπc do osiπgniÍcia wysokiej pozycji na rynku nie moøe na tym poprzestaÊ. Wskazane jest
rÛwnieø, oprÛcz posiadania bazy w postaci kapita≥u ludzkiego umiejÍtne Ñinwestowanieî w pracownikÛw. DokonaÊ tego moøna poprzez pog≥Íbienie wiedzy, poszerzenie umiejÍtnoúci, odpowiednie motywowanie do pracy oraz podmiotowe,
a nie przedmiotowe traktowanie personelu przedsiÍbiorstwa. Konsekwencja takiego stanu rzeczy bÍdzie wyzwolenie w pracownikach ich kreatywnoúci, twÛrczoúci oraz pe≥nych moøliwoúci posiadanego przez przedsiÍbiorstwo kapita≥u
ludzkiego.
Aby poprawiÊ sytuacjÍ na rynku pracy i zwiÍkszyÊ zatrudnienie niezbÍdne
jest odpowiednie podejúcie do kierowania ludümi. Te cele zarzπdzania zasobami
ludzkimi realizowane sπ za poúrednictwem kreowania kapita≥u ludzkiego, odpowiedniego jego wykorzystania i utrzymania, co w efekcie przyczynia siÍ do poprawy konkurencyjnoúci przedsiÍbiorstwa, lepszych wynikÛw ekonomicznych,
a co za tym idzie, moøliwoúci powiÍkszenia liczby pracujπcych. Dowodzi to istotnoúci traktowania polityki personalnej na poziomie strategicznym, a strategiczne zarzπdzanie pomaga przedsiÍbiorstwom w wypracowywaniu kultury wykorzystywania kreatywnoúci i przedsiÍbiorczoúci ludzi, wykorzystujπc uwagi ze
strony kierownictwa, prowadzπcego odpowiedniπ politykÍ kadrowπ. Strategiczny
charakter zarzπdzania zasobami ludzkimi sprowadza siÍ wiÍc nie tylko do dzia≥aÒ majπcych na celu pozyskiwanie odpowiednich pracownikÛw i ich w≥aúciwego
wykorzystania, ale do rozwoju potencja≥u, bez ktÛrego realizacja zadaÒ by≥aby
niemoøliwa.
Wnioskiem p≥ynπcym z istoty kapita≥u ludzkiego w przedsiÍbiorstwie jest
obowiπzek umieszczania zarzπdzania kapita≥em ludzkim na poziomie strategicznym, jak rÛwnieø skorelowanie strategii personalnej z misjπ i zadaniami stawianymi przed przedsiÍbiorstwami. Dlatego waønym jest moøliwoúÊ ≥πczenia kapita≥u ludzkiego, czyli inwestycji w cz≥owieka wraz z odpowiednim podejúciem
strategicznym do zarzπdzania tym kapita≥em. Naleøy pamiÍtaÊ, øe prawid≥owe
zarzπdzanie kapita≥em ludzkim to poprawa sytuacji w ca≥ej gospodarce, stano-

172

Vizja - 5-2008 - Wspolczesna ekonomia.qxd

Nr 1/2008(5)

08-03-28

15:45

Page 173

WSPÓ£CZESNA EKONOMIA

wiπcej otoczenie zewnÍtrzne kaødego przedsiÍbiorstwa, to rÛwnieø wzrost zatrudnienia zarÛwno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.
Kapita≥ ludzki, rozumiany jako inwestycje w cz≥owieka, postrzegany jest jako warunek trwa≥ego wzrostu gospodarczego, ktÛrego podtrzymywanie wymaga
coraz to wiÍkszych nak≥adÛw na kreowanie wiedzy i umiejÍtnoúci cz≥owieka.
Stπd w gospodarkach, ktÛre w umiejÍtny sposÛb potrafiπ wykorzystaÊ wiedzÍ
oraz inne zasoby o charakterze niematerialnym, dostrzec moøna daleko posuniÍty rozwÛj spo≥eczno-gospodarczy, a co za tym idzie niskie bezrobocie, zadowolenie
spo≥eczne i chÍÊ do podejmowania kolejnych wyzwaÒ i prowadzenia dzia≥alnoúci
gospodarczej przez rÛøne podmioty gospodarcze, zarÛwno duøe, jak i ma≥e przedsiÍbiorstwa. Nie naleøy zapominaÊ, øe tylko najlepsze wyposaøenie w kapita≥
ludzki o najwyøszych kwalifikacjach pozwoli na walkÍ z poszerzajπcym siÍ problemem nÍkajπcym wiÍkszoúÊ paÒstw, czyli bezrobociem.
Oøywionπ dyskusjÍ wywar≥y trendy w zarzπdzaniu kadrami i wiedzπ w rozwoju przedsiÍbiorstw. Wiedza ma krÛtki okres przydatnoúci, nie uøyta w porÍ zostaje zapomniana. W czasach informatyzacji jest ona ≥atwa do zdobycia. Trzeba
tylko wiedzieÊ, gdzie jπ znaleüÊ, jak znaleüÊ i jak wykorzystaÊ (Toffler, 1996:
47). Uczestnicy konferencji wskazywali na jej zastosowanie w nowoczesnych
przedsiÍbiorstwach, jako istotny zasÛb, ktÛry umoøliwia budowanie przewagi
konkurencyjnej. Inwestowanie w wiedzÍ powinno dotyczyÊ wszystkich grup pracownikÛw: najwyøszego kierownictwa, pracownikÛw obs≥ugi administracyjnej
i technicznej rÛønych szczebli, a takøe osÛb wykonujπcych pracÍ podstawowπ,
z≥oøonπ i prostπ pracÍ produkcyjnπ i us≥ugowπ. Chociaø zwiÍksza siÍ ich p≥ynnoúÊ
jako zasobu, przynosi jednak firmie korzyúci netto. Pozwala ukszta≥towaÊ pracownikÛw takich, jakich firma potrzebuje: myúlπcych, krytycznych, twÛrczych
i gotowych do podjÍcia ryzyka.
Ciekawy i obecny by≥ problem dysponowania odpowiednimi zasobami finansowymi. Z uwagi na fakt, øe prze≥om XX i XXI wieku zapoczπtkowa≥ pojawieniem
siÍ szeregu nowych idei dotyczπcych dzia≥alnoúci gospodarczej, to pojawi≥y siÍ nowe warunki funkcjonowania przedsiÍbiorstw.
Istotnym warunkiem prawid≥owego funkcjonowania kaødego podmiotu gospodarczego i jego dalszego rozwoju jest dysponowanie odpowiednimi zasobami
finansowymi. Majπ one istotny wp≥yw na to, w jakim stopniu zostanπ zrealizowane na≥oøone na dany podmiot gospodarczy zadania.
Nie ulega wπtpliwoúci, øe dla prowadzenia dzia≥alnoúci gospodarczej niezbÍdny jest kapita≥. Stanowi on nieod≥πczny atrybut przedsiÍbiorstwa, przesπdzajπcy o jego pozycji na rynku, moøliwoúciach rozwoju oraz kondycji. Kapita≥
s≥uøπcy finansowaniu dzia≥alnoúci podmiotu gospodarczego moøe mieÊ ürÛd≥a zarÛwno wewnÍtrzne, jak i zewnÍtrzne. Finansowanie wewnÍtrzne pochodzi z operacji prowadzonych przez firmÍ, g≥Ûwnie z zatrzymanego zysku. O finansowaniu
zewnÍtrznym mÛwi siÍ wtedy, gdy kapita≥ jest pozyskiwany od zewnÍtrznych
kredytodawcÛw lub inwestorÛw (Bodie, Merton, 2004: 574).
We wspÛ≥czesnej gospodarce rynkowej pomostem ≥πczπcym wszystkie przejawy dzia≥alnoúci przedsiÍbiorstwa, bÍdπce skutkiem rozmaitych decyzji sπ jego fi-
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nanse (Szczepankowski, 2006: 7). Kaøde przedsiÍbiorstwo, bez wzglÍdu na formÍ
prawnπ, w jakiej funkcjonuje, potrzebuje kapita≥u na finansowanie swojej dzia≥alnoúci. W zwiπzku z tym, w konkurencyjnym úrodowisku funkcjonowania
przedsiÍbiorstw finansowanie inwestycji staje siÍ jednym z podstawowych zadaÒ
osÛb zarzπdzajπcych przedsiÍbiorstwami.
Dπøenie do osiπgniÍcia sukcesu na rynku powoduje, øe przedsiÍbiorstwa
wprowadzajπ nowe koncepcje zarzπdzania, dziÍki ktÛrym szybciej i efektywniej
znajdujπ klientÛw na produkowane wyroby i us≥ugi. Ciπgle zmieniajπce siÍ potrzeby i oczekiwania potencjalnych klientÛw wymuszajπ od przedsiÍbiorstw i ich
kadry zarzπdzajπcej przeobraøeÒ organizacyjnych. Przeobraøenia te wp≥ywajπ
na sposÛb zarzπdzania przedsiÍbiorstwem, a zatem pojawiajπ siÍ rÛøne nowe
trendy w zarzπdzaniu. ZarÛwno w sferze gospodarczej, jak i w zarzπdzaniu
przedsiÍbiorstwem nie chodzi wy≥πcznie o bierne przystosowanie siÍ do zmian,
lecz o aktywne uczestnictwo w ich pobudzaniu, mogπce byÊ warunkiem rozwoju
i istnienia organizacji.
Mamy úwiadomoúÊ, iø podstawowe cechy wspÛ≥czesnego úwiata gospodarczego to wysoka turbulencja otoczenia, a w szczegÛlnoúci rozwÛj technologii informacyjnych, wzrost poziomu úwiadomoúci i wymagaÒ konsumentÛw oraz globalizacja procesÛw i struktur. Te atrybuty zmuszajπ do ciπg≥ego poszukiwania narzÍdzi i metod pozwalajπcych przedsiÍbiorstwom nie tylko przetrwaÊ w warunkach
wysokiej turbulencji otoczenia, ale takøe rozwijaÊ swojπ dzia≥alnoúÊ gospodarczπ.

Zakoñczenie
RÛønorodnoúÊ rozwiπzaÒ, ktÛre proponuje wspÛ≥czesne zarzπdzanie, gwa≥towna globalizacja gospodarki, a w szczegÛlnoúci rewolucja w zakresie technologii informacyjnej powoduje, øe zarzπdzanie firmπ XXI wieku musi byÊ skierowane na jej zewnÍtrzne otoczenie poprzez definiowanie celÛw firmy w kontekúcie
potrzeb rynku i klienta. Z kolei procesy gospodarcze, polityczne i spo≥eczne dokonujπce siÍ w skali globalnej wymuszajπ nie tylko koniecznoúÊ reorganizacji
przedsiÍbiorstw, ale takøe stawiajπ powaøne wyzwania przed paÒstwem, ktÛrego jednym z zadaÒ jest zapewnienie ogÛlnych warunkÛw produkcji przez odpowiedniπ politykÍ podatkowπ i innowacyjnπ (Godlewska, Weiss, 2007: 7).
Uczestnicy konferencji sami mogli oceniaÊ stan nauki, na podstawie przedstawionych referatÛw. I ocena ta wypada dobrze, o czym úwiadczy fakt deklaracji z ich strony uczestnictwa w kolejnej edycji.
Wystπpienia wyg≥oszone na konferencji by≥y rezultatem wyboru autorek prezentowanego artyku≥u. Bowiem zgodnie z zapowiedziπ zawartπ juø w liúcie zapraszajπcym na konferencjÍ, skierowanπ do naukowcÛw i praktykÛw, pozwoli≥yúmy sobie ñ po lekturze wszystkich otrzymanych artyku≥Ûw ñ zwrÛciÊ siÍ do niektÛrych autorÛw z proúbπ o wyg≥oszenie na konferencji krÛtkich referatÛw. WybÛr tych osÛb podyktowany by≥ zaistnia≥π zbieønoúciπ miÍdzy treúciπ i ujÍciem
nades≥anych tekstÛw, a za≥oøonπ przez autorki koncepcjπ konferencji.
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W naszym przekonaniu, konferencja spe≥ni≥a wszystkie oczekiwania merytoryczne. Wydaje nam siÍ, ze spe≥ni≥a takøe inne oczekiwania ñ by≥a przecieø
pierwszπ organizowanπ przez nas edycjπ spotkania úrodowiska zarzπdzania miÍdzynarodowego, a m≥oda kadra naukowa wysz≥a z niej wzbogacona o nowe idee
i lepsze rozumienie swego warsztatu oraz misji, jakπ majπ do spe≥nienia. Na koniec chcia≥ybyúmy podziÍkowaÊ wszystkim, ktÛrzy zechcieli wziπÊ udzia≥ w tej
miÍdzynarodowej konferencji.
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International Conference “New Trends and Challenges in Management”.
Treatment and Conclusions
Summary
Process of integration create new challenges with European Union concerning
principle function homogeneous market European and growth of competition
from part of enterprise. It puts new claims before enterprises in range of preparation of venture, observances and business customs, taking into consideration of
possessions of science or suitable creation firm image. However, globalization generates question of new culture of operation, with necessity of utilization of knowledge relate, in information society functioning and appearance new phenomena
or instruments. World-wide trends and conversions extract strongest mark on
functioning enterprise more. They were object of international scientific conference, that has proceeded in high school of finance and in Warsaw in November
2007.
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