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Działający w okresie międzywojennym u schyłku
lat 30. w Katowicach Józef Lisak był nie tylko organi-
zatorem szkolnictwa wyższego oraz autorem nietypo-
wego programu kształcenia, w którym położono na-
cisk na przedmioty organizatorskie, jak nigdzie indziej
w owym czasie w Polsce, ale sam twórczo w dziedzi-
nie nauki o przedsiębiorstwie pracował. Jego najbar-
dziej znaczącym dziełem była „Ekonomia jednostko-
wa” (Katowice 1939), poważna monografia, która
w podtytule informowała, że mamy do czynienia z na-
uką o przedsiębiorstwie. Przynosiła ona wizję i struk-
turę szerokiego ujęcia problematyki przedsiębiorstw
w ogóle, które to autor zaliczał w skład jednostek go-
spodarczych szczególnego typu. Inspiracje Lisaka brały
się głównie z niemieckiej nauki o gospodarce przed-
siębiorstw, dobrze rozwiniętej, a w Polsce traktowa-
nej z dystansem. Ale były też zapożyczenia z prac ame-
rykańskich (szczególnie w odniesieniu do problema-
tyki zarządzania), włoskich i rodzimych. W efekcie po-
wstała koncepcja ogólnej ekonomiki przedsiębiorstwa,
posiadająca dwie części składowe: statyczną – doty-
czącą budowy i dynamiczną, związaną z życiem jed-
nostek gospodarczych1). Zamiarem było ujęcie całościo-
we problemów, składających się na gospodarkę przed-
siębiorstw, czyli gospodarowania majątkiem i kapita-
łem, założenia i lokalizacji, obrotu gospodarczego,
kosztów, równowagi i ryzyka oraz oceny działalności
i likwidacji, gdy rezultat oceny jest negatywny. Nie
mogło też zabraknąć gospodarki czynnikiem ludzkim.
Z tym głównie Lisak wiązał zagadnienie zarządzania,
któremu jednakże nie przyznawał autonomii nauko-
wej. Czynnik ludzki był dla niego równoważnym kom-
ponentem w stosunku do kapitału i majątku. Może
nawet ważniejszym (Lisak sprzeciwiał się używaniu
terminu „kapitał ludzki”, gdyż można reifikować czło-
wieka, uwłaczać jego pozycji na skali przyjętych war-
tości), ale w ujęciu dziedzinowym stanowiącym ele-
ment domykający całość wiedzy o budowie i funkcjo-
nowaniu przedsiębiorstw. Niemniej w stawianiu wy-
branych zagadnień organizatorskich jego propozycje
były na tyle nietypowe w stosunku do stanowisk i roz-
wiązań obecnych w polskiej literaturze ekonomiczno-
organizatorskiej, że warto wydobyć je z mroków za-
pomnienia. Tym bardziej, że poszerzają zakres twór-
czych interpretacji polskiej nauki organizatorskiej.
W szczególności „Lisakowymi” tematami były proble-
my przywództwa, funkcji zarządzania oraz kontroli,
którym nadawał rys oryginalności. Aktualne także
wydają się być przestrogi przed zagrożeniami, na któ-
re wciąż w swoich czynnościach narażeni są kierow-
nicy.

Przywództwo – naczelną powinnością
kierowniczą

ntegralnym składnikiem pełnienia roli kie-
rowniczej był nie tylko wzrost odpowiedzial-
ności w stosunku do stanowisk wykonaw-

czych, ale zadanie przywództwa wobec zespołu pod-
władnych. J. Lisak wprost twierdził, że „istotą dyrek-
tora jest element przywództwa”2), który również po-
winien być uwzględniany przy doborze ludzi na kie-
rownicze stanowiska. Problem jednakże tkwi w spo-
sobie wyszukania tej umiejętności, zważywszy, iż
w zdecydowanej większości ma się do czynienia z kie-
rownictwem narzuconym. W warunkach liberalnych
akceptuje się sytuację swoistego doboru naturalnego:
dyrektorem jest ten, kto osiąga zysk i daje większą
dywidendę. Ale sprzeciwiać się trzeba  praktyce awan-
sowania do kierownictwa kandydatów rekomendowa-
nych ze względów politycznych.

Poszukiwanie dróg wzmacniania kierownictwa
o właściwość przywództwa ma swoją historię, by przy-
toczyć tylko interpretacje i dokonania w Niemczech
i Stanach Zjednoczonych (pamiętajmy, że koncepcja
Lisaka powstawała w końcu lat 30. XX wieku). Mimo
że literatura obydwu krajów akcentowała ważność
problemu, doświadczenia były odmienne. Das Führer-
prinzip w odróżnieniu od leadership wprowadzane było
odgórnie, z mocy ustaw o narodowej pracy z 1934 roku
(AOG, czyli Gesetz für Ordnung der Nationalen
Arbeit). Na tej podstawie każdy przedsiębiorca, kie-
rownik jednostki gospodarczej, mistrz warsztatu rze-
mieślniczego, właściciel sklepu stawał się przywódcą
(der Betriebsführer), obojętne – czy tego chciał, czy
nie. Stawał się powiernikiem świata pracy, ale działa-
jącym w imieniu  państwa ideologicznie utożsamiane-
go z ludem. Celem tej legislacji było wzmożenie kar-
ności w jednostkach gospodarczych i wyciszenie albo
wręcz wyeliminowanie konfliktów pomiędzy praco-
dawcą a pracownikami. Gdy przedsiębiorca czy kie-
rownik nie spełniał pokładanych w nim oczekiwań,
stawał przed sądem honorowym, który z jednej stro-
ny brał go w obronę, ale z drugiej nie mógł zapobiec
usunięciu z zajmowanej pozycji, nawet jeżeli była to
jego własna jednostka gospodarcza. Motywacja usta-
wodawcza była na wskroś politycznej natury.

Literatura amerykańska, przykładając równie dużą
wagę do roli przywództwa, prezentowała całkiem inną
opcję. Panowała koncepcja przywództwa naturalnego3),
wykorzystującego autorytet menedżera. Uważano, że
kierownik pozbawiony daru naturalnego przywódz-
twa, jest w gruncie rzeczy niezdolny do pełnienia swo-
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jej roli. Za amerykańskim autorem J. Lisak przyta-
czał, że „zdolność kierowania leadership ability obja-
wia się w zdolności ustanowienia przykładu i skłonie-
nia podwładnych do naśladowania go; oto właściwość
... za pomocą której generalny dyrektor wywrze naj-
większy wpływ na organizację” i dalej wyjaśnia: „se-
kret dobrego kierownictwa nie polega na tym, że jest
ono zdolne ponieść odpowiedzialność, ani na tym, że
dyrektor ma sam całą pracę wykonać, lecz na tym, że
ma on dar otaczania się właściwymi ludźmi, że orga-
nizuje ich umysły i że ma dar natchnienia ich wolą
spełniania jego zamiarów”4). A za znanym praktykiem
dodawał, że nie ma większego źródła niezadowolenia
między ludźmi niż fakt, że osoby posiadające tytuły
nie zawsze stają się rzeczywistymi przywódcami5).
Prawdziwym za to uznaniem obdarza się człowieka
zdolnego do obmyślania i rozkazywania.

Zbiór cech składających się na wzorzec właściwe-
go kierownika obejmował więc wiele kwalifikacji:
� fizyczną i nerwową sprawność, � entuzjazm wobec
kierowanej jednostki oraz wywoływanie tego entuzja-
zmu wśród podwładnych, � gruntowną znajomość
przedmiotu pracy jednostki, którą kieruje, � inteli-
gencję, � twórczą i dynamiczną wyobraźnię, � znajo-
mość natury ludzkiej6). Wyraźnie uwidacznia się w tym
zarysie psychologiczna strona przywódczej sylwetki
kierownika. Mając na względzie predyspozycje kierow-
nicze związane z naturą człowieka, na postawione już
pytanie, kto ma być kierownikiem jednostki gospo-
darczej, pomny doświadczeń, ległych u podstaw suk-
cesu Forda, J. Lisak odpowiadał: „ci, którzy się do kie-
rowania nadają”7), bez względu na profesję inżyniera,
handlowca, prawnika czy ekonomisty. Warunkiem jed-
nakże koniecznym wydaje się być posiadanie predys-
pozycji i umiejętności przywódczych.

Z dwóch przedstawionych koncepcji przywództwa,
das Führerprinzip i leadership,  twórcy ekonomii jed-
nostkowej w Polsce bezwzględnie bliższa jest ta dru-
ga. Zresztą zdanie Lisaka warto przytoczyć w całości:
„Niemieckie przywództwo jest, mimo pozorów, narzu-
cone, amerykańskie kładzie nacisk na naturalny do-
bór. Przywódca jednostki gospodarczej niemieckiej
czerpie swój autorytet, zwłaszcza w chwilach krytycz-
nych, od państwa i „ludu”, przywódca przedsiębior-
stwa amerykańskiego z przyrodzonego, osobistego
autorytetu. Przywódca niemiecki może być odwołany
z kierownictwa jednostką gospodarczą, przywódca
amerykański jest zupełnie od państwa czy partii nie-
zależny. Niemieckie przywództwo jest mocniejsze, ale
powierzchowniejsze, amerykańskie słabsze, ale głęb-
sze, trwalsze i odporniejsze”8). Dla współczesnego czy-
telnika ocena ta jest oczywista. Pamiętać jednak nale-
ży, iż ferowana została w 1939 roku, w okresie dyna-
micznego wzrostu i organizacyjnych sukcesów nie-
mieckiej gospodarki, mogącej jawić się jako godne
uwagi wskazanie rozwojowe. Wyrażonym sądem
J. Lisak dał jednoznaczne świadectwo przywiązania do
form i rozwiązań demokratycznych.

Koncepcja funkcji kierowania

ózef Lisak zaproponował własne ujęcie funk-
cji kierowania, zastrzegając, że nie są one toż-
same z wszystkimi obowiązkami kierowniczy-

mi w jednostce gospodarczej. Według Lisaka na funk-
cje kierownika składają się: � zapewnienie dyscypli-
ny, � stanowienie decyzji, � przywilej planowania,
� rozkazodawstwo. Ponadto kierownik powinien być:
� koordynatorem, � nauczycielem, � duchem twór-
czym w zespole9). Jakkolwiek różne były źródła i in-
spiracje, propozycja nosi znamiona autorskie i powin-
na znaleźć się w zestawie funkcji kierowania obecnych
w dziejach nauki organizacji i zarządzania w Polsce.
Przecież nie wszyscy klasycy myśli organizatorskiej
podejmowali to zagadnienie, przyjmując za standar-
dowe rozwiązanie koncepcję Henry’ego Fayola zawartą
w jego Administracji przemysłowej i ogólnej. Niezro-
zumiały natomiast pozostaje brak ustosunkowania się
Lisaka do wykładni francuskiego klasyka.

Próbując odtworzyć przesłanki wpływające na taki
kształt funkcji, można jedynie sięgnąć do zróżnico-
wanych, momentami bardzo zwięzłych uzasadnień
z Ekonomii jednostkowej10). Niewykluczone, że jakieś
znaczenie miały też doświadczenia zawodowe Lisaka
wyniesione z pracy w bankowości i przemyśle. Tak
czy inaczej, za pierwszy warunek kierowania J. Lisak
przyjął zapewnienie dyscypliny, pozostając w tym
miejscu pod wpływem wyznań H. Forda: „Bez nieugię-
tej dyscypliny mielibyśmy największe zamieszanie
i zdaje mi się, że w przemyśle nie powinno być ina-
czej. Robotnicy są w przemyśle do wykonania możli-
wie największej ilości pracy i do pobierania możliwie
największej płacy. Gdyby każdemu z nich dozwolono
pracować własnym sposobem, produkcja ucierpiała-
by, a wskutek tego ucierpiałaby i płaca”11). Kwestią
dyskusji pozostaje, czy ma się do czynienia z funkcją
kierowania czy zasadą organizacyjną. Jak wiadomo,
dla H. Fayola dyscyplina była trzecią z zasad organi-
zacyjnych. Ale wypełnienie treścią tej zasady w sytu-
acyjny sposób, mówiący, że „dyscyplina jest tym, czym
ją uczynią przełożeni”12), umożliwia upatrywanie
w niej także funkcji kierowania.

Najważniejszą z funkcji, którą musi uwzględniać
i której musi kierownik sprostać, jest podejmowa-
nie decyzji. Nie każda osoba posiada zdolność me-
nedżerskiego decydowania. Musi być świadoma odpo-
wiedzialności i znać prowadzony biznes – to warunki
wstępne. W praktyce zarządzania przychodzi podej-
mować różnego rodzaju decyzje. Raz w nagłym bły-
sku intuicyjnego przeczucia o ich słuszności, innym
razem opierając się na zdrowym rozsądku, jeszcze in-
nym – na podstawie naukowych przesłanek13). Szcze-
gólnie należy wystrzegać się skłonności do rozstrzy-
gania „na chybił trafił”14), zbyt często obecnej u kie-
rowników traktujących swoje instytucje jako jedyne
w swoim rodzaju. Żadna z zasad czy metod sprawdzo-
nych w innych okolicznościach do nich nie przema-
wia. Ich własne doświadczenie w ich oczach pozostaje
wyjątkowe i nie do zastąpienia. Z drugiej strony poja-
wiła się wśród praktyków sytuacja przeciwna – chęt-
nego zawierzania doświadczeniu innych, byle odnie-
śli sukces w działaniu. Bezkrytycznie przenosi się
wtedy obce wzory, lekceważąc wcześniejsze zbadanie
przesłanek i warunków. Ta równie często zdarzająca
się praktyka niesie również zagrożenia, gdyż droga ta
obarczona bywa niebezpieczeństwem daleko idącego
konserwatyzmu. Podejmowanie decyzji po linii naj-
mniejszego oporu, obliczone na doczekanie dogodnejJ
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okazji, niż osiąganie starannie zaplanowanego efek-
tu, jest krótkowzrocznym przyzwyczajeniem. A prze-
cież planowanie stanowi trzecią funkcję i od jej wy-
pełniania nikt żadnego kierownika nie zwolni. Brak
rozwinięcia treści składających się na obiecująco okre-
ślany przywilej planowania należy uznać za poważny
niedostatek Lisakowej koncepcji.

W funkcji rozkazodawstwa zawiera się właści-
wie stosunek kierownika do podwładnych. Pod róż-
nymi postaciami emitowanych zleceń do wykonania
doszukać się bowiem można możliwości nawiązania
kontaktu z pracownikami lub napotkania ich sprzeci-
wu, jeżeli forma rozkazu będzie niewłaściwa. Seman-
tycznym nadużyciem było natomiast zamienne stoso-
wanie przez Lisaka określeń „rozkaz” ze zleceniem
w ogóle. Przez „rozkazodawstwo” rozumiał chyba wię-
cej niż wynikałoby z elementarnej analizy pojęciowej,
przy czym przesunięcie dokonywało się w kierunku
form mniej rygorystycznych. Świadczy o tym w pełni
przez Lisaka podzielany wywód Ordwaya Teada od-
nośnie do zasad właściwego rozkazodawstwa: „należy
unikać rozkazów negatywnych, o ile możności stoso-
wać pozytywne i to takie, które są jasne i pobudzają
zainteresowanie; dbać, aby poleceń było jak najmniej;
unikać rozkazów w ścisłym znaczeniu słowa; raczej
starać się je tak formułować, aby wyglądało, że sens
rozkazu wyniknął z inicjatywy samych wykonawców;
zapewnić należy zleceniom zupełną jasność dla każ-
dego postronnego”15). Skłaniając się do takiego nasta-
wienia, J. Lisak wyróżnił dwa podziały: � ze wzglę-
du na rodzaj przekazu – rozkazy ustne i pisemne;
� z punktu widzenia kryterium oddalenia wykonaw-
cy – rozkazy bezpośrednie i pośrednie. Wyróżnione
typy nie są rozłączne, jakkolwiek zwierzchnictwo bez-
pośrednie zachęca do formy ustnej, a droga prowa-
dząca przez pośrednie szczeble hierarchii w sposób na-
turalny uzasadnia częstszy tryb pisemnego powiada-
miania. Stosowane mogą i mają być wszystkie rodza-
je, każdy wszakże pod pewnymi warunkami. Wobec
wszystkich istotne jest, by było wykonalne i wykony-
wane. Nic bardziej nie podważa dyscypliny niż wyda-
wanie niewykonalnych zleceń i brak egzekucji już
wydanych rozkazów. Przekaz ustny wydaje się sku-
teczniejszy organizacyjnie niż pisemny. Kierujący po-
pełnia błąd, jeżeli wybiera formę pisemną, gdy wystar-
czy ustna. Ale jeśli treść zlecenia jest długa lub skom-
plikowana, nieodzownie wybrać trzeba formę pisem-
ną. Wtedy jednak należy pamiętać o dalszych wymo-
gach. Powinna obowiązywać zasada, że im mniej tego
typu rozkazów, tym większa szansa, że zostaną wy-
konane. Im ich jest więcej, tym mniejsza ich skutecz-
ność. W krańcowej sytuacji podwładni zbyt dużej ilo-
ści zleceń nawet nie czytają. Ważna jest także redak-
cja pisemnego polecenia. Zwięzły styl, krótka treść,
najlepiej w hasłach-sloganach, zmniejszają naturalną
niechęć wobec tej formy komunikowania. Niewiele
także wniosą konferencje i narady, które zwołuje prze-
łożony. Podczas takich spotkań zwykle przeważa nie
zdanie celowe i słuszne, ale umiejętniej argumento-
wane. Liczba odbywanych konferencji jest najczęściej
odwrotnie proporcjonalna do kwalifikacji zawodowych
zwierzchnika, nie przyczyniają się one zwykle do po-
dejmowania właściwych decyzji, a w następstwie for-
mułowania trafnych rozkazów. Można by rzec, że dla

Lisaka rozkazodawstwo to kierowanie w znaczeniu wą-
skim.

Pozostałe nie tyle czyste funkcje, ile na swój spo-
sób role kierownicze, to koordynacja, nauczanie i wy-
chowanie oraz pobudzanie zespołu16). Kierownik jako
koordynator pełni szczególnie znaczącą funkcję
w jednostce gospodarczej, w której praca jest zróżni-
cowana. Tylko kierownik, widzący całość zadań jed-
nostki gospodarczej, może harmonizować pracę po-
szczególnych grup pracowniczych. W pewnym sensie
podobnie jest z rolą nauczyciela, którą przychodzi
pełnić osobom wybranym do kierowania. Nikt w tym
zadaniu go nie wyręczy. A przedmiotem oddziaływań
nauczycielskich powinni być nie tylko aktualni pra-
cownicy, ale również ich następcy, uzupełniający bra-
ki powstałe wskutek naturalnych ubytków. W ramach
tej funkcji znajduje się również dobór zastępców, szcze-
gólnie w jednostkach gospodarczych, gdzie praca wy-
maga personelu o wysokiej zdolności konstytutywnej.
Bez dobrze ułożonej współpracy z zastępcami, naczel-
ny kierownik w zasadzie nie może właściwie wykony-
wać funkcji rozkazodawczej. W dodatku w powinno-
ściach nauczycielskich względem przyszłych pracow-
ników, kierownik będzie najczęściej osamotniony, gdyż
aktualni podwładni będą upatrywać w nich konkuren-
tów. Wreszcie, jeżeli mówić o kierowniku jako duchu
twórczym ożywiającym działalność jednostki gospo-
darczej, to w tym znaczeniu ma on obowiązek prze-
ciwstawiać się wszechwładnemu prawu bezwładności
(prawu inercji przyzwyczajeń – A.Cz.) dotykającemu
wszelkich organizmów złożonych. Przez ciągłe uka-
zywanie celu, budowę planu działania, korzystania
z dostępnego zestawu pobudek, będzie kształtowany
klimat identyfikacji i podnoszony, a co najmniej utrzy-
mywany, poziom samowymagań podległego zespołu.
Nie sposób się oprzeć wrażeniu, że ustanawiając me-
nedżera w roli kreatywnego lidera, Lisak dokonał
niezbędnego uzupełnienia funkcji rozkazodawczej
o aspekt motywacyjny. Tym samym lista funkcji kie-
rowniczych uzyskała pełnię zawartości. Z jednym, jak
się wydaje, wyjątkiem – kontroli.

Kontrola równoważna kierowaniu

ie znaczy to, że problematyka kontroli jest
nieobecna na stronicach Ekonomii jednost-
kowej. Jej autor nie włączył czynności kon-

trolnych w zakres funkcji kierowniczych, uważając,
iż funkcje kontrolne „należą do zakresu działania dy-
rekcji, jeżeli jednak jednostka gospodarcza jest bar-
dzo wielka, funkcje inspekcyjne, nadzorcze i kontrol-
ne stoją obok, a nawet ponad funkcjami kierowniczy-
mi”17). Jeżeli trafnie zostały odczytane intencje Józe-
fa Lisaka, to funkcje kontrolne postawił obok funkcji
kierowniczych, zrównując je rangą. W ślad za pewny-
mi propozycjami amerykańskimi, rozróżniał inspek-
cję, nadzór i kontrolę18), przypisując im narastające
dla jednostki gospodarczej znaczenie w przedstawio-
nej kolejności.

Inspekcja to czynność najprostsza i raczej szcząt-
kowa. Ogranicza się do zabiegów eliminujących wa-
dliwe produkty. Ciekawszą formą jest nadzór (super-
vision), który trudno precyzyjnie w języku polskim
zdefiniować. Sens nadzoru sprowadza się do dbałości
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o ekonomiczne użytkowanie wszystkich składników
jednostki gospodarczej. Zarząd swoje przedsięwzięcia
planuje, ale tylko stosowanie nadzoru może zapewnić
ich realizację. Ma on wymiar analizujący i sprawdza-
jący plany. Występuje w roli prewencyjnej. Nadzór oso-
bowy wykonywany jest automatycznie i obejmuje swo-
im zasięgiem wszystkich zatrudnionych w jednostce
gospodarczej od generalnego dyrektora nadzorowane-
go przez przewodniczącego rady nadzorczej do każde-
go pracownika z osobna. Wielu amerykańskich auto-
rów uważa, iż głównym warunkiem skuteczności nad-
zoru jest oddzielenie planowania od wykonania, a środ-
kiem nadzoru powinno być przekonywanie, a nie na-
kazywanie. J. Lisak nie dodał, iż było to stanowisko
umiarkowanego skrzydła taylorystów. W podsumowa-
niu uogólnił, że nadzór można przyrównać do wydzia-
łu racjonalizacji19), o ile taki w przedsiębiorstwie ist-
nieje, który obmyśla i wprowadza w czyn coraz now-
sze i lepsze metody pracy. Oczywiście dobrze funkcjo-
nujący nadzór wyklucza potrzebę zachowywania in-
spekcji.

Kontrola wreszcie, będąc przedmiotowo bogatszą
od nadzoru, została ściśle powiązana z obowiązkami
przewidywania i wykonania20), spoczywającymi na kie-
rującym. Jest integralnym elementem organizacji jed-
nostki gospodarczej, zawierającym trzy części składo-
we: przewidywanie przyszłych wyników, przypomina-
nie przeszłych wyników oraz określenie odpowiedzial-
ności za wyniki. Za podstawę działań kontrolnych słu-
żą dane księgowości, w szczególności rejestracja i roz-
dział kosztów na poszczególne komórki organizacyj-
ne. Tradycyjna, podająca wyniki post factum księgo-
wość tu nie wystarcza. Konieczne staje się wybiega-
nie w przyszłość, dające podstawę do przewidywania
i trafnego podejmowania decyzji. Tak rozumiane za-
danie kontroli pokrywa się z zarządzaniem, a sam jej
proces wymagający modernizacji księgowych zapisów
zapowiada powstanie controllingu i może staje się
bardziej zrozumiałe, że J. Lisak pośród funkcji kiero-
wania nie umieścił tych czynności. Niemniej są one
stale obecne w jednostce gospodarczej.

Kilka ostrzeżeń przed czyhającymi
na kierowników zagrożeniami

racownicy i zarząd to dwie części składowe
zasobów ludzkich w każdej jednostce gospo-
darczej. Powinna panować pomiędzy nimi

atmosfera współpracy i zaufania. Tymczasem jakże
często naturalną postawą podwładnych wobec kierow-
nictwa narzuconego jest nieufność i niechęć, bez wzglę-
du na przyczyny je generujące21). Co zrobić, żeby ten
stan zmienić? J. Lisak wskazał na strategię zapropo-
nowaną przez niemieckiego psychologa pracy Otto
Lipmanna, zmierzającą poprzez stosowanie racjonal-
nych środków do poprawy zantagonizowanego na-
stawienia: „co da się ubrać w formę dwustronnych
praw i obowiązków, to należy przesunąć w dziedzi-
nę stosunków prawnych; stosunek pracowników do
zwierzchników i odwrotnie powinien się opierać na
zasadzie uprzejmości rzeczowej; traktowanie pracow-
ników przez zwierzchników powinno być bezstronne,
wszystkie zarządzenia przełożonych powinny być  rze-
czowe i jasno umotywowane; system wynagrodzenia

powinien być sprawiedliwy, tj. odpowiadający istotnej
pracy pracownika; system obliczania zarobków powi-
nien być tak jasny, aby każdy pracownik mógł sobie
z góry obliczyć, ile otrzyma w dzień wypłaty, czy do-
brze mu zarobek obliczono; każdy pracownik powi-
nien mieć równe szanse awansu; pracownicy powinni
być informowani o całości życia jednostki gospodar-
czej, w której pracują; urządzenia społeczne winny
służyć tylko dla celów społecznych pracowników, a nie
powinny być środkiem dalszego uzależniania pracow-
nika; do delegacji pracowniczych należy się odnosić
pozytywnie”22). Zaprowadzenie takiego ładu niewąt-
pliwie wiązało pracowników z jednostką gospodarczą,
a z dyrektora czyniło jej pierwszego sługę.

Na każdego kierownika, a szczególnie zajmujące-
go służbowo najwyższą pozycję, czyhają określone nie-
bezpieczeństwa. Wokół takiej osoby wytwarza się
szczególna atmosfera, która rychło uniemożliwia ogląd
rzeczywistości we właściwych proporcjach. Nim sa-
mym może zawładnąć swoista mania wielkości, nad-
gorliwość, akceptacja konformistycznego otoczenia,
wreszcie nie zawsze uzasadniony pęd reformatorski.
Punktem wyjścia w analizie przyczyn dewiacji w za-
rządzaniu są  najczęściej skłonności o podłożu psycho-
logicznym, które wskutek nadmiernego nasilenia po-
wodują negatywne skutki w sferze zachowań organi-
zacyjnych i efektów kierowniczych.

Ostrzeżenie I. Pierwsza z opisanych sytuacji wią-
że się z narastającą nieraz do granic patologii „żądzą
władzy”23). W wyniku ulegania tej namiętności pod-
miot zarządzający zaczyna orientować się w swoich
zachowaniach na jej zaspokojenie, nie zważając na
dobro jednostki, którą kieruje. W przypadku podjęcia
nietrafnych decyzji, nie jest w stanie zejść z obranej
drogi. Przestaje szanować podwładnych, kreując kli-
mat napięcia i wrogości. Jego niechęć wzbudzają lu-
dzie zdolni, wskutek czego przestaje ich tolerować
w swoim otoczeniu. W efekcie zespół podwładnych co-
raz częściej nie staje na wysokości zadania.

Ostrzeżenie II. Szkodliwy dla jednostki gospo-
darczej może być również nadmiar gorliwości w peł-
nieniu zadań menedżerskich. Kierownik dotknięty tą
skłonnością wszystko chce zrobić sam, gdyż nie do-
wierza podwładnym, by mogli to wykonać tak dobrze,
jak on. W rezultacie ginie w nawale drobnych spraw,
zaniedbując podstawowe zasady kierowania podległą
jednostką, a podwładni, przyzwyczajeni do wyręcza-
nia ich w swoich obowiązkach, zatracają poczucie sa-
modzielności. A przecież „żaden zwierzchnik nie jest
w stanie zastąpić pomysłowości w twórczych drobia-
zgach masy pracowników”24).

Ostrzeżenie III. Kolejną ujemną właściwością
może być chęć otaczania się ludźmi we wszystkim przy-
znającymi rację25). Wynika to najczęściej z niewystar-
czających umiejętności kierowniczych, w następstwie
czego rodzi się obawa przed twardymi realiami funk-
cjonowania jednostki gospodarczej. Zwarty głos popar-
cia ma znaczenie uspokajające. Konsekwencje są zwy-
kle katastrofalne. Pozbawiony „szczypiącego sensu
prawdziwej rzeczywistości”26), podejmuje decyzje opie-
rając się na fałszywych przesłankach; przekonany, że
wszystko jest w porządku, nie wysuwa programów
naprawczych odnośnie do obszarów tego wymagają-
cych; zostawia sprawy jednostki własnemu biegowi
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albo, co gorsza, pozwala wyręczać się w decyzjach in-
nym osobom, urastającym do rangi nieformalnych kie-
rowników, tracąc praktycznie możność zarządzania
przedsiębiorstwem. Wpływ takiego stanu rzeczy na
stosunki pracownicze staje się  szybko demoralizujący.

Ostrzeżenie IV. Objęcie funkcji kierowniczej
w nowej jednostce gospodarczej, będąc wyzwaniem,
staje się jednocześnie pokusą zaznaczenia swojej in-
dywidualności i podkreślenia ważności. Może ona przy-
brać kształt reform, nie poprzedzonych dogłębnym roz-
poznaniem właściwości danej jednostki. Posiadać trze-
ba świadomość niechęci załogi wobec planu reform,
który na zasadzie przekory jest odrzucany. Działania
reformatorskie generują zwykle mnóstwo dodatko-
wych czynności, ujemnie odbijających się na podsta-
wowym procesie, a których jedynym często pożytkiem
staje się fakt, że nowy szef nauczył się trochę nowego
przedsiębiorstwa. Nie zmienia to nastawienia pod-
władnych, odbierających sytuację jako swoisty horror
novitatis. Tymczasem, zastrzega Lisak, „reformy moż-
na nakazać tylko na podstawie gruntownej znajomo-
ści danej jednostki gospodarczej; personel musi być
przekonany o oczywistej wyższości zreformowanego
stanu rzeczy nad dotychczasowym; nowości muszą być
rentowne, a nie dotyczyć tylko ... drugorzędnych szcze-
gółów, z których zreformowania usiłuje najczęściej
początkujący dyrektor tanio zdobyć markę dobrego
organizatora”27). Powściągnąć również należy zapędy
w kierunku emitowania większej ilości nakazów i za-
kazów, zwłaszcza w formie pisemnej. Produkcja nie-
uzasadnionych okólników w jednostce gospodarczej
najczęściej skutkuje obniżeniem poziomu działalno-
ści podstawowej przez osłabienie dyscypliny, co w stop-
niu znaczącym może utrudnić wykonywanie funkcji
rozkazodawczej w kwestiach wymagających napraw-
dę pisemnych instrukcji.
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