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Rozważania zawarte w monografii potwierdzają, jak trudne i wymagające, ale zarazem pełne 

możliwości i inspirujące jest zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróżnicowanych 

kulturowo. Chod termin ten nie pojawia się expressis verbis w tytułach, to odwołania do niego 

stanowią istotę każdego omawianego aspektu we wszystkich rozdziałach. Czym jest bowiem na 

przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI wieku zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi, 

zarządzanie wiedzą w organizacjach międzynarodowych, postawy menedżerów w zespołach 

zróżnicowanych kulturowo i ich świadomośd różnorodności, społeczna odpowiedzialnośd biznesu i 

psychologiczna mobilnośd pracowników, jak nie inwestycją w ludzi – pracowników różnych obszarów 

organizacji i menedżerów różnych szczebli. 
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