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Rok 2014 jest rokiem szczególnym. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku i dzięki temu dzisiaj ma dziesięcioletnie doświadczenie polityczne, społeczne i gospodarcze w szerszym zakresie, nie tylko krajowym, ale również ponadnarodowym.
Publikacja ta ma szczególny charakter, ponieważ dotyczy kapitału ludzkiego. Jak mawiał Arystoteles: „pragnienie wiedzy leży w głębi ludzkiej natury”. Warto więc pamiętać, że kapitał ludzki pełni strategiczną rolę w organizacji
oraz oddziałuje na kapitał strukturalny, który uważany jest za potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej. Jakość ludzi zawsze dlatego przesądza o sukcesie
przedsiębiorstwa, regionu czy kraju. Systemy zarządzania w firmach są takie,
jaka jest jakość kapitału pracowników, stąd zasadne staje się podjęcie szerokiego zakresu działań zmierzających do kompleksowej diagnozy sytuacji, formułowania i implementacji strategii oraz oceny możliwości, jakie stwarza kapitał
ludzki w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.
Książka Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu oddawana do rąk Czytelników, to pierwsza publikacja powstała przy
współpracy Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Izby Rzemiosł Małej
i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, której celem jest wzbogacenie polskiego piśmiennictwa
ekonomicznego o studia oraz analizy z zakresu kapitału ludzkiego i rozwoju
społeczno-gospodarczego regionu.
Niniejsza publikacja dotyczy różnych zagadnień związanych z kapitałem
ludzkim i rozwojem społeczno-gospodarczym regionu. Zawarto w niej 17 artykułów napisanych przez osoby zajmujące się w swoich badaniach oraz w działalności zawodowej wymienioną tematyką. Praca łączy cztery środowiska: naukowców ze Szczecina, Zielonej Góry i Olsztyna, instytucji z województwa zachodniopomorskiego, beneficjentów programów PO KL oraz mieszkańców re-
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gionu. Wszystkie artykuły uzyskały w trybie tzw. recenzji niejawnej pozytywne
oceny.
Redaktorzy składają wszystkim Autorom artykułów podziękowania za
podjęcie wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych. Opublikowane materiały zapewne wzbogacą polski rynek wydawniczy w obszarze
kapitału ludzkiego i rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Gorące podziękowania składamy również Recenzentom i Radzie Naukowej oraz wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania publikacji: z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Szczecinie, Izby Rzemiosł Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie
oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
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