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Wstęp

Nie ulega wątpliwości, że polityka kadrowa ma priorytetowe znaczenie w każ-
dej firmie. Właśnie od zatrudnionych osób, od kadry, zależy, czy dana 

organizacja będzie się prężnie rozwijała i stanowiła konkurencję dla wszystkich 
innych funkcjonujących na tym samym rynku osób. 

Celem niniejszej pracy jest analiza kreowania kultury organizacyjnej przez 
politykę kadrową na przykładzie analizy porównawczej De Lage Landen Leasing 
Polska i Korea Południowa. Założony cel zostanie osiągnięty dzięki analizie 
literatury przedmiotu, jak również wyników badań własnych. 

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich opisane zostało 
znaczenie polityki kadrowej w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Przybliżono politykę kadrową jako element zarządzania strategicznego, omó-
wiono także wpływ kadr na rozwój przedsiębiorstwa. Ponadto, przedstawiono 
w jaki sposób polityka kadrowa wpływa na jakość i wizerunek przedsiębiorstwa. 
Opisano również w jaki sposób warunki zatrudnienia wpływają na jakość pracy.

Rozdział drugi został poświęcony na przedstawienie instrumentów polityki 
kadrowej w Polsce i dokumentacje procedur oceny. Opisano tutaj politykę zatrud-
nienia. Między innymi, procedury rekrutacji pracowników oraz dokumentację 
procedur oceny, a także kierowanie, systemy motywacyjne, rozwój i doskona-
lenie kadr, jak również organizację pracy i etapy realizacji polityki kadrowej. 
Ponadto, wiele miejsca poświęcono planowaniu zasobów ludzkich, doborowi 
personelu, szkoleniu, motywowaniu i ocenianiu. Poza tym przybliżono kwestię 
wpływu kadr na rozwój przedsiębiorstwa. 

Rozdział trzeci, empiryczny, ma na celu przedstawienie polityki kadrowej 
w De Lage Landen Leasing Polska i Korea Południowa. Dokonano charaktery-
styki struktur organizacyjnych firmy w obu oddziałach. Następnie przedstawiono 
formy zatrudnienia, proces rekrutacji i selekcji, procedury oceny, a także roz-
wój pracowników i zarządzanie umiejętnościami. Przybliżono elementy polityki 
kadrowej w obu oddziałach. Miedzy innymi: politykę równości i braku dyskry-
minacji, molestowanie seksualne i mobbing. Omówiono politykę rozwoju kadr 
zawodowych i szkoleń. Poza tym, przybliżono kwestie awansu zawodowego, 
procedur dyscyplinarnych, kodeksu postępowania i systemu premiowania. 


