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Proponujemy Państwu opublikowanie artykułów naukowych na łamach 
Przeglądu Organizacji prezentujących dorobek polskich przedstawicieli nauk 
o zarządzaniu, zarówno naszych Mistrzów — prekursorów nauk o zarządzaniu, 
jak i ich następców. Oczekujemy, że przygotowane opracowania ukażą 
wieloletni proces budowy środowisk naukowych w Polsce, ich intelektualną 
siłę przejawiającą się w prowadzonych badaniach naukowych i publikacjach 
oraz zaangażowanie w propagowanie wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem 
wkładu uczonych związanych ze środowiskiem TNOiK, PTE i KNOiZ PAN.

Mamy nadzieję, że inicjatywa podjęta przez Główną Radę Naukową TNOiK 
skonsoliduje nasze środowisko naukowe wokół naukowo i społecznie ważnego 
projektu, a publikacja w Przeglądzie Organizacji pozwoli na rozpropagowanie 
tej unikalnej wiedzy wśród licznej rzeszy Czytelników.

Istotne jest, aby zachować jednolitą strukturę artykułów, tj.:
• zdefiniować syntetycznie historię opisywanego środowiska naukowego, 

w tym wskazać mistrzów i ich uczniów, zaprezentować zależności między 
nimi w formie graficznej,

• określić główne osiągnięcia środowiska w rozwój nauk o zarządzaniu 
(w kontekście historycznym),

• wskazać wkład ostatnich lat opisywanego środowiska w rozwój dyscypliny 
w ujęciu metodycznym i/lub teoriopoznawczym,

• zdefiniować utylitarny wkład ostatnich lat opisywanego środowiska 
naukowego w rozwój otoczenia społeczno-gospodarczego,

• nakreślić kierunki dalszych badań, które opisywane środowiska naukowe 
podejmują na rzecz rozwoju dyscypliny czy otoczenia społeczno- 
-gospodarczego.

Szczegółowe wymogi edycyjne znajdziecie Państwo na stronie czasopisma 
w zakładce „dla autorów” — „wymogi edycyjne”.

ŚRODOWISKO NAUKOWE.  
MISTRZOWIE, WSPÓŁPRACOWNICY I ICH UCZNIOWIE.  

PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 
z inicjatywy jego Głównej Rady Naukowej ma zaszczyt 

zaprosić do udziału w realizacji projektu

W imieniu Głównej Rady Naukowej TNOiK

Profesor Ewa Bojar
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Wprowadzenie

P rzyszłość nauk o zarządzaniu spoczywa w rękach osób 
prowadzących badania w  tym obszarze. Jedną z  pod-

stawowych powinności naukowców identyfikujących się 
z  określoną dziedziną czy dyscypliną jest prowadzenie 
dyskusji na temat tożsamości nauki, którą uprawiają dzisiaj, 
i  dbałość o  jej rozwój w  przyszłości (Gorynia, 2018). Po-
winni oni dążyć do rozwoju teoretycznego i metodycznego, 
rozwiązywania problemów praktycznych. Dyscyplina na-
uki o zarządzaniu (obecnie nauki o zarządzaniu i jakości1) 
rozwija się w Polsce w sposób bardzo dynamiczny (Lachie-
wicz, Nogalski, 2010, s. 9). Niniejsze opracowanie wpisuje 
się w  nurt dokumentujący ten rozwój. Opracowań tego 
typu powstało dotychczas wiele. Są wśród nich publikacje 
opisujące przekrojowo ewolucję nauk o zarządzaniu (m.in.: 
Budzanowska-Drzewiecka, Czernek, 2018; Ćwiklicki, 2011; 
Głodziński, 2016a, 2016b; Lachiewicz, Matejun, 2012; La-
chiewicz, Nogalski, 2010; Polowczyk, 2009), jak również 
prace predefiniujące rozwój wybranych subdyscyplin czy 
obszarów wiedzy (m.in.: Borowiecki, Kiełtyka, 2011; Czer-
ska, Gableta 2011; Dworzecki, Nogalski, 2011; Jagoda, Lich-
tarski, 2010; Krupski, 2012; Strużyna i in., 2008). 

Asumptem do zainicjowania kolejnej dyskusji na ła-
mach czasopisma „Przegląd Organizacji” były trzy istotne 
dla środowiska wydarzenia:

1. Próba wydzielenia dyscypliny nauki o  zarządzaniu 
spośród pozostałych dyscyplin dziedziny nauk eko-
nomicznych i  powołania samodzielnej dziedziny 
nauk o zarządzaniu. Nasilenie tych działań, choć nie 
ich początki, które miały miejsce znacznie wcześniej, 
wystąpiło w latach 2016–2018. Inicjatywa wydzielenia 
dyscypliny nie zakończyła się powodzeniem i finalnie 
Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego opubli-
kowało Rozporządzenie w  sprawie dziedzin i  dyscy-
plin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 
2018, poz. 1818), w którym to wskazano m.in. dyscy-
plinę naukową pod nazwą nauki o  zarządzaniu i  ja-
kości i przypisano ją do dziedziny nauk społecznych.

2. IV Kongres Nauk o  Zarządzaniu, który odbył się 
w dniach 31 marca do 1 kwietnia 2016 roku w War-
szawie. Jego organizatorem było Towarzystwo Nauko-
we Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), a  jednym 
z głównych celów stała się dyskusja nad przyszłością 
nauk o  zarządzaniu w  Polsce. Na Kongresie 235 sa-
modzielnych pracowników naukowych podpisało 
się pod rezolucją, która dotyczyła przekształcenia 

dyscypliny „nauki o zarządzaniu” w dziedzinę „nauk 
o zarządzaniu” (Kiełtyka, 2017, s. 3), co wskazuje na 
istotne poparcie środowiska dla tej zmiany. 

3. Wybory do KNOiZ PAN (Komitetu Nauk Organi-
zacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk) w 2020 
roku, w których rekordowo duża liczba naukowców 
deklarowała przynależność do dyscypliny. 

Na kanwie tych wydarzeń w środowisku Głównej Rady 
Naukowej TNOiK sformułowano następujące pytania 
badawcze:

• PB1: jaki związek łączą trzy istotne dla środowiska 
nauk o zarządzaniu wydarzenia ostatnich lat, tj. pró-
ba wydzielania nauk o  zarządzaniu jako odrębnej 
dziedziny nauki, IV Kongres Nauk o  Zarządzaniu 
oraz ostatnie wybory do KNOiZ PAN? 

• PB2: w jaki sposób możemy je wykorzystać w kształ-
towaniu przyszłości nauk o zarządzaniu?

Deklaracje przynależności tak szerokiego grona badaczy 
(samodzielnych pracowników nauki) do dyscypliny nauk 
o zarządzaniu i jakości stanowią przesłankę do zastanowie-
nia się nad ich racjonalnością i merytorycznymi podstawa-
mi dokonanych wyborów. Być może niektóre deklaracje 
były wynikiem intuicyjnego postrzegania granic i specyfiki 
poszczególnych pól naukowych i tym samym dawały moż-
liwość wpisania się na listę reprezentantów dyscypliny nauk 
o zarządzaniu i jakości, elektorów KNOiZ PAN. Istotna jest 
również refleksja, czy ilość może przerodzić się w jakość, tj. 
czy ta duża liczba deklaracji przynależności do grupy bada-
czy zajmujących się naukami o zarządzaniu może wpłynąć 
na szybszy rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości 
i w konsekwencji przekształcenie jej w dziedzinę nauki? 

Próba odpowiedzi na te pytania zachęciła środowisko 
skupione w TNOiK, KNOiZ i PTE do realizacji projektu 
o nazwie „Środowisko naukowe. Mistrzowie, współpra-
cownicy, uczniowie. Przeszłość, teraźniejszość, przy-
szłość”. Celem artykułu jest przedstawienie założeń pro-
jektu wraz z merytorycznym uzasadnieniem jego podjęcia 
w kontekście rozwoju nauk o zarządzaniu. Opracowanie 
stanowi zaproszenie dla środowiska naukowego w Polsce 
do podjęcia dyskusji o  przyszłości nauk o  zarządzaniu. 
Idea projektu nawiązuje do pozycji nauk o  zarządzaniu 
w Polsce, co wynika z trzech głównych przesłanek:

• bardzo silnych korzeni intelektualnych czerpią-
cych z  doświadczeń praktyki gospodarczej (Lich-
tarski, 2015),
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• zaproponowania klasyfikacji nauk o  zarządzaniu 
stanowiącej atrybut ich tożsamości (Cyfert i  in., 
2014) i dalszej jej ewolucji (Bełz i in., 2019),

• postulatów wskazujących na dojrzałość nauk o  za-
rządzaniu (Trocki 2005, s. 9), choć pogląd taki nie 
jest powszechnie podzielany (Czakon, 2014, s.  31; 
Sudoł, 2007a, s. 24).

Przygotowując opracowanie, uznano, że konieczne jest 
przypomnienie potencjału środowiska i tożsamości nauk, 
jak również odwołanie się do dojrzałości nauk o  zarzą-
dzaniu. Na podstawie tych argumentów przedstawiono 
zarys i założenia projektu, którego myślą przewodnią jest 
stwierdzenie: „pozwólmy następcom wielkich Mistrzów 
pokazać dorobek i przyszłość środowisk naukowych”. 

Silne korzenie intelektualne czerpiące 
z doświadczeń praktyki gospodarczej 
a bieżący potencjał naukowy

P rzeszło 100 lat temu –  jeszcze nieformalnie –  naro-
dziła się dyscyplina nauk o zarządzaniu (Lachiewicz, 

Nogalski, 2010, s. 9). Sto lat to krótki okres w relacji do 
czasu istnienia głęboko już ugruntowanych nauk ścisłych 
i  przyrodniczych, a  także w  porównaniu do większości 
innych dyscyplin nauk społecznych (Sudoł, 2007b, s. 9). 
Na początku XXI wieku przedstawiciele reprezentujący 
nauki o zarządzaniu wywodzący się z różnych ośrodków 
naukowych w  Polsce podjęli dyskusję o  wyodrębnieniu 
dyscypliny z dziedziny nauk ekonomicznych i uczynienia 
jej samodzielną dziedziną (Sudoł, 2007c). Notabene byłby 
to powrót statusu odrębnej dziedziny naukowej funkcjo-
nującej w latach 1974–1986 pod nazwą: nauki organizacji 
i zarządzania. Zadanie okazało się trudne do wykonania.

Uznanymi w  świecie prekursorami zarządzania nie-
wątpliwie są: Frederic W. Taylor, Henri Fayol, Max Weber, 
Abraham Maslow czy Douglas McGregor. Pierwszy z nich 
zaproponował w dziele „Shop management” (Taylor, 1903) 
usystematyzowane podejście do zarządzania. Jednak 
dopiero po  kilku latach zaczęto opracowywać naukowe 
zasady i koncepcje (Fayol, 1917; Taylor, 1911) i uczyć za-
rządzania w sposób usystematyzowany i wystandaryzowa-
ny, czego przykładem jest przyznany w 1908 roku pierwszy 
tytuł MBA (Blank, Dorf, 2012, s. 15). Z kolei Max Weber 
zapoczątkował nurt humanistyczny w  zarządzaniu (Ko-
ciatkiewicz, Kostera, 2013). W  Polsce znaczący udział 
w  tworzeniu nauki o  organizacji produkcji i  kierowaniu 
(tak w  owych czasach nazywanej) miał Karol Adamiecki 
(1970) –  praktyk, który zdefiniował: prawa optymalnej 
produkcji, prawo harmonii, prawo podziału pracy, prawo 
koncentracji, prawo inercji przyzwyczajeń i  prawo prze-
kory (Czech, Martyniak, 1997). Dało to podstawy do sfor-
mowania koncepcji: naukowego zarządzania, zarządzania 
administracyjnego, stosunków międzyludzkich (kierunek 
behawiorystyczny) oraz ilościowego podejścia do zarzą-
dzania (szkoła badań operacyjnych). Te cztery podejścia 
zarządzania stanowiły punkt wyjścia rozwoju wielu kolej-
nych koncepcji zarządzania organizacjami (Sudoł, 2019, 
s. 67–77), takich jak: reengineering, równowaga organiza-
cji, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, organizacja 

ucząca się,  zarządzanie przez cele, szczupłe zarządzanie, 
ciągłe doskonalenie, organizacja fraktalna, outsourcing, 
pozytywny potencjał organizacji, zarządzanie wartością 
przedsiębiorstwa czy wirtualna organizacja. Te koncepcje 
znalazły wyraz w  twórczości wybitnych polskich profe-
sorów: Tadeusza Kotarbińskiego, Jana Zieleniewskiego, 
Jerzego Kortana, Marcina Bielskiego, Alfreda Czermińskie-
go, Jerzego Trzcienieckiego, Józefa Boronia, Bera Hausa, 
Jerzego Kurnala, Seweryna Chajtmana, Zofii Mikołajczyk, 
Wiesława M. Grudzewskiego, Stanisława Sudoła oraz wielu 
innych młodszych seniorów, wychowawców wielu pokoleń 
specjalistów w  naukach o  zarządzaniu oraz praktyków 
gospodarczych. Były one asumptem do dalszego rozwoju, 
w tym tworzenia nowych współcześnie uprawianych kon-
cepcji, m.in.: organizacji obustronnej, organizacji przedsię-
biorczej, kooperacji i koopetycji, zdolności dynamicznych, 
orientacji na interesariuszy czy holokracji, które są  w  ob-
szarze zainteresowań najmłodszej generacji naukowców. 
Koncepcje te zostały opisane w  wielu istotnych działach 
z  zakresu nauk o  zarządzaniu, w  tym tych o charakterze 
encyklopedycznym (Pszczołowski, 1978; Leksykon zarzą-
dzania, 2004) czy podręcznikowym mogącym stanowić 
kanon wiedzy dla studentów i  praktyków (Bielski, 2002; 
Cyfert, Krzakiewicz, 2009; Koźmiński, Jemielniak, 2011; 
Koźmiński, Piotrowski, 2013; Krzyżanowski, 1992; Lich-
tarski i  in., 2005; Zimniewicz, 1990). O  wysokich aspira-
cjach nauk o  zarządzaniu w  Polsce świadczyć mogą rów-
nież liczne – choć chciałoby się, aby były jeszcze bardziej 
liczne – opracowania metodyczne (m.in.: Ciesielski 2014; 
Czakon, 2021; Jemielniak, 2012; Kuc, 2012; Lisiński, 2016; 
Sławińska, Witczak, 2008), czy publikacje opisujące kon-
cepcje, metody i  techniki organizatorskie (Bieniok, 1997; 
Czekaj, 2007; Mikołajczyk, 1995; Perechuda, 2000). 

Za tym ogromnym dorobkiem naukowym stoi wiele 
pokoleń badaczy. W wyborach do KNOiZ na lata 2015– 

–2018 lista elektorów liczyła 739 osób (Lista elektorów, 
2015), w  wyborach na kadencję 2020–2023 według nie-
oficjalnych informacji liczba ta była jeszcze większa (ok. 
900 samodzielnych pracowników nauki2). Uprawnienia 
do doktoryzowania w dyscyplinie posiada dziś 31 jedno-
stek, do habilitowania 19 (tab. 1). Potwierdza to ogromny 
potencjał ilościowy nauk o zarządzaniu. 

Od strony jakościowej analiza stanu i  rozwoju nauk 
o  zarządzaniu została przeprowadzona wielokrotnie. 
Wskazano m.in. na powiązania uprawnień jednostek do 
doktoryzowania i habilitowania z perspektywy ich oceny 
parametrycznej (Wiktor, 2018). Dokonano próby spoj-
rzenia na proces rozwoju w  Polsce współczesnych nauk 
o  zarządzaniu z  perspektywy: wyzwań formułowanych 
przez realny świat gospodarki, podejmowanych tematów 
w pracach habilitacyjnych z dyscypliny oraz ich wzajem-
nej spójności (Nogalski, 2017). Wskazano wiele trendów 
przyszłościowych związanych z zarządzaniem (Bojar i in., 
2020). W przypadku większości analiz badacze dostrzega-
ją ogromny dorobek i wielki potencjał rozwojowy. Podkre-
śla się rosnące znaczenie nauk o zarządzaniu, w tym ich 
dynamiczne zdolności do integrowania wiedzy z różnych 
obszarów (Nogalski, 2017, s. 12), w tym różnych dziedzin 
i dyscyplin nauki. 
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Klasyfikacje nauk o zarządzaniu 
atrybutem ich tożsamości

A ktualnie nauki o  zarządzaniu gromadzą wiele nur-
tów i źródeł dotyczących zróżnicowanych aspektów 

funkcjonowania różnych typów organizacji, a  przede 
wszystkim roli człowieka w tych środowiskach (Stańczyk -

-Hugiet i  in., 2016). Istotne jest, że nauki o  zarządzaniu 
wyrosły z  potrzeb praktyki gospodarczej. Zarządzanie 
buduje swoją tożsamość w  głównej mierze na praktyce 
(Lichtarski, 2015; Borowiecki, Siuta-Tokarska, 2018), na 

podstawie której powstają różne teorie czy prawa wyjaś-
niające zachodzące procesy w  organizacjach i  gospodar-
ce. Są one następnie weryfikowane przez praktykę. Te 
uwarunkowania praktyczne w dużej mierze determinują 
i będą determinowały w przyszłości rozwój dyscypliny.

Punkt wyjścia dalszych analiz mogła stanowić przyjęta 
przez KNOiZ PAN klasyfikacja subdyscyplin (Cyfert i in., 
2014), której powstanie, a  następnie ewolucja stanowi 
jeden z  atrybutów tożsamości nauk o  zarządzaniu. Kla-
syfikacja ta, choć z pewnością niedoskonała ze względu 
na dyskusyjność przyjętych kryteriów podziałowych, 

Tabela 1. Uprawnienia jednostek w zakresie nadawania stopni i tytułu naukowego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Jednostka uprawniona Nadaje stopnie dr. 
w dyscyplinie

Nadaje stopnie dr. 
hab. w dyscyplinie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie TAK

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie TAK TAK

Akademia Sztuki Wojennej TAK

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki TAK

Akademia WSB TAK TAK

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach TAK

Politechnika Białostocka TAK

Politechnika Częstochowska TAK TAK

Politechnika Gdańska TAK TAK

Politechnika Łódzka TAK

Politechnika Poznańska TAK

Politechnika Śląska TAK TAK

Politechnika Warszawska TAK TAK

Politechnika Wrocławska TAK TAK

Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi TAK

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie TAK TAK

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach TAK TAK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie TAK TAK

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu TAK TAK

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TAK TAK

Uniwersytet Gdański TAK TAK

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie TAK TAK

Uniwersytet Łódzki TAK TAK

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie TAK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu TAK TAK

Uniwersytet Morski w Gdyni TAK TAK

Uniwersytet Szczeciński TAK TAK

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu TAK

Uniwersytet Warszawski TAK TAK

Uniwersytet Zielonogórski TAK

Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku TAK

Źródło: POL-on, wygenerowano 2021–03–12, 08:21:40 
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spotkała się z aprobatą szerokiego grona badaczy. Wyko-
rzystano ją niejednokrotnie do kształtowania struktury 
organizacyjnej instytucji naukowych, uczelni, wydziałów, 
katedr i  zakładów. Zaproponowaną przez KNOiZ PAN 
klasyfikację niejednokrotnie wykorzystywano przy defi-
niowaniu zakresu i  nazw konkursów na środki przyzna-
wane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(obecnie Ministerstwo Edukacji i  Nauki), Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju itp. Określenie subdyscyplin 
sprzyja łączeniu sił intelektualnych wielu ośrodków na-
ukowych do realizacji projektów (grantów) w dyscyplinie 
nauki o zarządzaniu i jakości lub badań interdyscyplinar-
nych. Klasyfikacja jest również drogowskazem dla prakty-
ków wskazującym, gdzie można szukać merytorycznego 
wsparcia, co intensyfikuje tworzenie nowych, ważnych 
relacji między nauką a  biznesem. Należy również za-
uważyć, że klasyfikacja była i jest wykorzystywana przez 
Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (obecnie 
Radę Doskonałości Naukowej) w  ocenach prac awanso-
wych w nauce. Opracowanie klasyfikacji wynikało z wielu 
przesłanek, również o  charakterze międzynarodowym. 
Zwrócono bowiem uwagę na konieczność ujednolicenia 
stosowanego, szczególnie w statystyce, podziału obszarów, 
dziedzin i  dyscyplin naukowych, wskazując, że podział 
stosowany w  Polsce powinien zostać dostosowany do 
podziału wypracowanego przez Working Party of Natio-
nal Experts on Science and Technology Indicators przy 
OECD (2007).

Należy przypomnieć, że w  świetle Rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 
2011 roku w  sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki 
i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 
Nr 179, poz. 1065), nauki o  zarządzaniu zdefiniowano 
jako dyscyplinę naukową w  ramach dwóch dziedzin. 
Do dziedziny nauk ekonomicznych, oprócz nauk o  za-
rządzaniu zaliczono również: ekonomię, finanse i  to-
waroznawstwo. Drugą dziedziną naukową, do której 
przypisano nauki o  zarządzaniu, była dziedzina nauk 
humanistycznych. Taki dualizm świadczył z jednej strony 
o interdyscyplinarności zarządzania – czerpania nie tylko 
z  dorobku nauk społecznych, ale również humanistycz-
nych, w szczególności psychologii i socjologii – z drugiej 
jednak wprowadzał rozbicie wewnętrzne i odzwierciedlał 
częściowy brak zrozumienia urzędników dla istoty nauk 
o zarządzaniu. 

Klasyfikacja OECD wskazuje, że ekonomia i  zarzą-
dzanie (ang. Economics and Business) należą do obszaru 
nauk społecznych i dzielą się na (OECD, 2007, s. 10): 

1. Ekonomię, ekonometrię, stosunki przemysłowe 
(ang. Economics, Econometrics, Industrial solu-
tions).

2. Biznes i  zarządzanie (ang. Business and Manage-
ment).

Warto zauważyć, że w pierwszym wydaniu Frascati Ma-
nual z 2002 roku (OECD, 2002) w naukach społecznych 
wyodrębniono jedynie ekonomię (ang. Economics), nato-
miast w  ramach obszaru naukowego istniały obok siebie 
dwie dyscypliny naukowe: ekonomia oraz zarządzanie. 
Warto również zauważyć, że pełnotekstowe uznawane za 

wiodące bazy opracowań naukowych mają swoje odrębne 
klasyfikacje. Przykładowo Web of Science (WoS) przypi-
sał zarządzanie do co najmniej czterech odrębnych grup: 
biznes (ang. Business), biznes i  finanse (ang. Business, 
Finance), zarządzanie (ang. Management) oraz badania 
operacyjne i  nauki o  zarządzaniu (Operations Research 
& Management Science). Przykłady te pokazują, jak trud-
no o  odrębność nauk o  zarządzaniu, o  którą postuluje 
część środowiska. Dlatego przed opracowaniem nowej 
klasyfikacji dziedzin nauki, wprowadzonej przez ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego w Rozporządzeniu z dnia 20 
września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych oraz dyscyplin artystycznych, które weszło 
w  życie z  dniem 1  października 2018 roku (Dz.U. 2018, 
poz. 1818), przedstawiciele wszystkich polskich ośrod-
ków reprezentujących nauki o  zarządzaniu wzięli udział 
w burzliwej dyskusji na temat miejsca nauk o zarządzaniu 
wśród dyscyplin i dziedzin nauki. Rezultatem dyskusji było 
wystosowane w  2018 roku przez KNOiZ PAN pismo do 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prezentujące 
stanowisko środowiska nauk o  zarządzaniu popierające 
stworzenie odrębnej dziedziny naukowej. Argumenty nie 
przekonały jednak Ministerstwa, które wyodrębniło dys-
cyplinę naukową pod nazwą nauki o zarządzaniu i jakości 
i przypisało ją do dziedziny nauk społecznych. Po raz kolej-
ny dało o sobie znać niezrozumienie urzędnicze dla istoty 
nauk o zarządzaniu, tym razem przez sztuczne „doklejenie” 
do nazwy jakości, która stanowi jeden z  obszarów nauk 
o zarządzaniu. Można zatem stwierdzić, że w wyniku opu-
blikowania Rozporządzenia ambicje przedstawicieli nauk 
o zarządzaniu nie zostały w pełni zaspokojone.

Opracowanie w  Polsce propozycji subdyscyplin przez 
zespół przedstawicieli nauk o  zarządzaniu (Cyfert i  in., 
2014) w  zdecydowanej większości środowisko uznało za 
zadowalające. Autorzy w ramach dyscypliny nauk o zarzą-
dzaniu wyróżnili 21 subdyscyplin. W wyniku procesu kon-
solidacji i  utworzenia nowej dyscypliny nauk o  zarzadza-
niu i jakości dokonano agregacji i wyodrębnienia obecnie 
18 subdyscyplin (tab. 2).

Przedmiotową klasyfikację należy uznać za udaną 
próbę wyodrębnienia obszarów kluczowych, która może 
mieć charakter porządkujący i  integrujący środowisko. 
Nie wolno jednak w tym miejscu pominąć pojawiających 
się – głównie kuluarowo – głosów polemicznych wskazu-
jących m.in. na: problematyczne łączenie np. procesów 
i  projektów czy produkcji z  usługami, braku miejsca dla 
innych ważnych obszarów, np. zarządzania międzynaro-
dowego, nie dość jednoznaczne zdefiniowanie punktów 
stykowych bądź przenikania się wyodrębnionych subdy-
scyplin. Zachowując bezstronność badacza, należy zauwa-
żyć niedoskonałości również wcześniejszych propozycji, 
np. wyodrębnienie: nauki o przedsiębiorstwie (Suszyński, 
2012), zarządzania przedsiębiorczego (Blank, Dorf, 2012), 
inżynierii przedsiębiorstw, automatyzacji produkcji, sieci 
współpracy (Camarinha-Matos, Afsarmanesh, 2005). Zda-
niem autorów artykułu, nauki o zarządzaniu są tak złożone, 
wielowątkowe i  interdyscyplinarne, że opracowanie klasy-
fikacji o walorach pełności i rozłączności jest niewykonalne. 
Nie oznacza to jednak, że nawet w niektórych obszarach 
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polemiczna propozycja powinna zostać odrzucona. Wręcz 
przeciwnie, wypracowany konsensus jest wartościowy 
z perspektywy formalnoprawnej (awanse naukowe, obsza-
ry wiodące itp.), teoriopoznaczej (teorie głównie średniego 
szczebla) czy narzędziowej (specyficzne metody i techniki 
wspomagające zarządzanie). Wyodrębnione subdyscypliny 
definiują tożsamość nauk o zarządzaniu.

Reasumując rozważania na temat podziału nauk o  za-
rządzaniu, można zauważyć, że uzasadnia ją wielość 
podejmowanych tematów badawczych w  pracach dok-
torskich i habilitacyjnych (Zakrzewska-Bielawska, Trocki, 
2010, s. 129–161). One oraz duża liczba wyodrębnionych 
subdyscyplin dowodzą, jak bardzo rozbudowana proble-
matyka badawcza realizowana jest współcześnie w ramach 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Ta różnorodność 
jest dodatkowym argumentem podjęcia proponowanego 
w artykule projektu nt. „Środowisko naukowe. Mistrzowie, 
współpracownicy, uczniowie. Przeszłość, teraźniejszość, 
przyszłość”.

Dojrzałość nauk o zarządzaniu jako 
potencjalnej dziedziny naukowej 

Z arządzanie, w  opinii coraz liczniejszej grupy przed-
stawicieli nauk o  zarządzaniu, jest ugruntowaną 

dyscypliną nauki, łączącą różne dziedziny, dyscypliny 
i  subdyscypliny, wciąż rozwijającą się przez wyłanianie 
się nowych paradygmatów i  teorii, przez to zasługującej 
na miano samodzielnej nauki (Sudoł, 2019, s. 118; Trocki, 
2005). W środowisku polskim dyskusja nad wydzieleniem 

„zarządzania” lub wcześniej „organizacji i  zarządzania” 
z  nauk ekonomicznych (sytuacja przed 2018 rokiem) 

 rozpoczęła się na początku XXI w. za sprawą wielu cenio-
nych naukowców (Sudoł, 2004; Sułkowski, 2007; Trocki, 
2005). Dyskutanci podnosili kwestię, że zarządzanie ma 
już dojrzałą tożsamość objawiającą się jednorodnymi 
aspektami rezultatowymi i  instytucjonalnymi. Argumen-
towali, że nauka ta w  wymiarze rezultatowym posiada 
odrębny przedmiot badań – system społeczny służący lu-
dziom do osiągania określonych celów przy wykorzysta-
niu dostępnych zasobów materialnych i niematerialnych, 
składających się na różnego rodzaju organizacje. Celem 
analizy zjawisk i procesów zachodzących w organizacjach 
jest usprawnienie funkcjonowania tych organizacji jako 
całości i  poszczególnych jej podsystemów. Dyskutanci 
podnosili, że analizę przeprowadza się właściwymi jej me-
todami badawczymi. W  przypadku nauk o  zarządzaniu 
mogą być to m.in.: metody ilościowe, badania społeczne, 
badania dokumentów, modelowanie, eksperyment, meto-
dy eksperckie czy studia przypadków.

Jednocześnie, w  opinii innej grupy, kluczowym pro-
blemem nauk o  zarządzaniu są  niejednorodne definicje 
pojęć, język, sposoby gromadzenia wiedzy, metody ba-
dawcze, które powodują wielość podejść do postrzegania 
tych samych procesów, obniżając jednocześnie standardy 
naukowe dyscypliny nauki o  zarządzaniu i  jakości, tym 
bardziej, że wiele teorii nie zostało jeszcze w  sposób 
obiektywny zweryfikowanych empirycznie. Niektórzy 
twierdzą, że „trudno byłoby umieścić naukę o  zarządza-
niu na wyższym szczeblu rozwoju, ponieważ nie tworzy 
się w niej ani teorii średniego zasięgu, ani teorii wielkich” 
(Sławińska, Witczak, 2008, s. 16). Bardzo dobitnie na ten 
temat przekonanie wyraził Jan Lichtarski (2015, s. 40–41), 
wskazując, „że brak wyraźnej tożsamości nauk o  zarzą-

Tabela 2. Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu i jakości 2.0

Nurt praktyczny – obszary o dominującym zastosowaniu empirycznym

Nurt teoretyczny 
– obszary o dominującym 
zastosowaniu 
teoretycznym 
i metodycznym

Poziom zarządzania Typ organizacji  

Poziom strategiczny Poziom operacyjny Poziom funkcjonalny    

1. Zarządzanie strategiczne 3. Wspomaganie decyzji 
kierowniczych

9. Zarządzanie produkcją, 
usługami i technologią

14. Zarządzanie 
organizacjami 
biznesowymi

16. Teoria organizacji 
i zarządzania

2. Przedsiębiorczość 4. Zarządzanie procesami 
i projektami

10. Zarządzanie 
finansami i rachunkowość 
menedżerska

15. Zarządzanie 
instytucjami publicznymi 
i organizacjami non-profit

17. Metodologia nauk 
o zarządzaniu i jakości

  5. Zachowania 
organizacyjne

11. Zarządzanie 
logistyczne  

18. Studia krytyczne 
w naukach o zarządzaniu 
i jakości

  6. Zarządzanie wiedzą 12. Zarządzanie zasobami 
ludzkimi    

  7. Zarządzanie 
innowacjami

13. Zarządzanie 
marketingiem    

  8. Zarządzanie jakością      

Źródło: Bełz i in., 2019 
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dzaniu i  brak powszechnie akceptowalnych podstaw 
metodologicznych tej dyscypliny naukowej jest źródłem 
wielu niejasności, nieporozumień, a  nawet konfliktów 
w prowadzonych w szkołach wyższych przewodach dok-
torskich i  habilitacyjnych w  problematyce zarządzania”. 
Na problemy w  zakresie tworzenia teorii czy interpreta-
cji wyników badań naukowych, jak również ich poziom 
praktyczności wskazał Przemysław Hensel (2017).

W kontekście polaryzacji opinii odnośnie do dojrzałości 
nauk o zarządzaniu należy stwierdzić konieczność pogłębio-
nych badań w celu usystematyzowania poglądów, po to by 
uzyskać odpowiedź, czy zarządzanie jest czy nie jest w pełni 
dojrzałą nauką łączącą wszystkie wymiary, w  tym wymiar 
społeczny, humanistyczny i  techniczny? Czy znajdują po-
twierdzenie poglądy Thomasa S. Kuhna (1962), że poszuki-
wanie nowych teorii, możliwości i w konsekwencji nowych 
paradygmatów jest właśnie cechą dojrzałych nauk? Obecny 
stan, w tym opisane rozbieżne stanowiska badaczy, nie tyle 
nie przeszkadzają, co wręcz zachęcają do dalszej syntezy 
dotychczasowego dorobku nauk o zarządzaniu, wyraźnego 
wskazania jej wkładu teoretycznego i utylitarnego. 

Idea projektu „Środowisko naukowe. 
Mistrzowie, współpracownicy, 
uczniowie. Przeszłość, 
teraźniejszość, przyszłość”

P rezentowany projekt jest propozycją dla środowisk 
naukowych (badaczy zgrupowanych w  formule in-

stytucjonalnej uczelni wyższych, takich jak uniwersytety, 
politechniki itp.) mającą cztery zasadnicze cele:

• przedstawienie środowisk naukowych zarządzania 
(uczelni, tj. jednostki organizacyjnej grupującej na-
ukowców) szerszemu gronu badaczy, ponieważ do-
tychczasowe badania (np. Zakrzewska-Bielawska, 
Trocki, 2010, s. 129–161) raczej prezentują ilościowe 
niż jakościowe osiągnięcia środowisk, 

• wskazanie granic instytucjonalnych środowiska nauk 
o zarządzaniu, które to granice mogą mieć charakter 
nieostry wynikające z mobilności kadry akademickiej, 
ale również z interdyscyplinarności i potrzeby współ-
pracy oraz wymiany doświadczeń (Romanowska, Cy-
gler, 2014), 

• wskazanie mistrzów zarządzania w  Polsce wywodzą-
cych się ze środowiska naukowego lub działających 
w tym środowisku od lat; jako mistrzów chcielibyśmy 
postrzegać badaczy o  uznanym dorobku naukowym 
i dydaktycznym, osoby cieszące się w środowisku auto-
rytetem moralnym i merytorycznym; to osoby, o któ-
rych pamięć nie zanika, ale również są to ci spośród 
nas, którzy do tej pory pracują – to nasi „guru” w rozu-
mieniu największych badaczy tworzących nowe, wy-
różniające się obszary badawcze (Huczycki, 2007, s. 2), 
ale również Ci, którzy wywarli lub wywierają swoją 
pracą istotne dla środowiska piętno; mogą, ale nie 
muszą być liderami rankingów bibliometrycznych czy 

„wehikułami” do pozyskiwania grantów badawczych 
– najważniejsze, abyśmy jako współpracownicy czy na-
stępcy chcieli o nich mówić i ich pamiętać, 

• określenie najważniejszych osiągnięć środowiska na-
ukowego, jego wkładu metodologicznego, teoretyczne-
go oraz empirycznego w rozwój zarządzania – zgodnie 
z klasyfikacją zarówno w podmiotach gospodarczych, 
jak i niegospodarczych, na poziomach strategicznych, 
operacyjnych oraz funkcjonalnych, w nurcie praktycz-
nym lub teoretycznym (Cyfert i in., 2014).

Przedstawione cele są  ambitne, podobnie jak realizo-
wane w środowisku badania naukowe. Wybór i prezenta-
cja mistrzów, współpracowników, ich uczniów – zadanie 
trudne i  delikatne –  musi mieć charakter przeglądowy, 
to taka „panorama środowisk naukowych”. Środowiska 
naukowe to miejsca, gdzie tworzy się teoria zarządzania, 
a także rozwiązywane są problemy praktyki gospodarczej. 
To ludzie skoncentrowani wokół jednostek mających 
prestiż i udokumentowany dorobek (tab. 1). Nie można 
jednak ograniczać listy środowisk naukowych mogących 
przygotować artykuły w ramach projektu jedynie do tych 
posiadających uprawnienia do nadawania stopni i tytułu 
w naukach o zarządzaniu i jakości.

Panorama środowisk naukowych w  formie hasłowej 
–  drzewa genealogicznego –  może być inspiracją do ko-
lejnych prac badawczych. Należy przy tym pamiętać, że 

„genealogia to miejsce, w którym krzyżuje się ciało i histo-
ria” (Weigel, 2016, s. 317). Zatem nasi mistrzowie powinni 
być ściśle związani ze środowiskiem naukowym, którego 
charakterystykę tworzymy. Szczegółowy opis ich dorobku 
w artykule naukowym nie jest możliwy. Wydaje się rów-
nież, że są inne narzędzia mogące mieć tu zastosowanie, 
w tym konferencje będące benefisami naszych mistrzów. 
Trwałymi rezultatami takich konferencji są  najczęściej 
książki monograficzne szczegółowo opisujące mistrzów, 
czego przykładem mogą być jubileusze profesorów: Ewy 
Bojar (Stachowicz i  in., 2014), Ryszarda Borowieckiego 
(Jaki i in., 2012), Leszka Kiełtyki (Kucęba i in., 2013), Jana 
Lichtarskiego (Osbert-Pociecha, Nowosielski, 2016) czy 
Marii Romanowskiej (Dworzecki, Leśniak-Łebkowska, 
2017). Innym narzędziem propagacji dorobku mistrzów 
są  liczne historyczne opracowania np. na temat Karola 
Adamieckiego (Czech, Martyniak, 1997) czy Stanisława 
Bieńkowskiego (Martyniak, 1988). 

Prezentowany projekt w swoim założeniu ma stanowić 
mapę środowiska nauk o  zarządzaniu. Forma graficzna 
drzewa genealogicznego wskaże mistrzów, okres ich 
działalności czy kluczowy obszar badawczy, ale również 
pokaże zależności naukowe i następców wielkich badaczy. 
Powinna być inspiracją do:

a) zdefiniowania syntetycznej historii środowiska na-
ukowego,

b) określenia głównych osiągnięć środowiska w rozwój 
nauk o zarządzaniu (w kontekście historycznym),

c) wskazania wkładu ostatnich lat w rozwój dyscypliny 
w ujęciu metodycznym i/lub teoriopoznawczym,

d) zdefiniowania utylitarnego wkładu ostatnich lat śro-
dowiska naukowego w rozwój otoczenia społeczno-

-gospodarczego,
e) nakreślenia kierunków dalszych badań, które środo-

wiska naukowe podejmują na rzecz rozwoju dyscy-
pliny czy otoczenia społeczno-gospodarczego.
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Przedstawione elementy utworzą strukturę opraco-
wań naukowych, do których przygotowania zachęcamy. 
Istotne jest pokazanie, co łączy naukowców prowadzą-
cych badania w  subdyscyplinach wchodzących w  skład 
dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Zachęcamy do 
pokazania związku dzisiejszych nauk o zarządzaniu z po-
czątkami zarządzania w  nauce i  praktyce gospodarczej 
w  okresach: bezpośrednio po  drugiej wojnie światowej, 
w gospodarce centralnie zarządzanej, w okresie transfor-
macji systemowej i współcześnie.

Podsumowanie

P rojekt „Środowisko naukowe. Mistrzowie, współ-
pracownicy, uczniowie. Przeszłość, teraźniejszość, 

przyszłość” w zamiarze pomysłodawców to de facto cykl 
artykułów na temat DNA zarządzania w  Polsce, jego 
ewolucji i perspektyw rozwoju. Opracowanie to zachęca 
do pokazania polskich korzeni nauk o zarządzaniu w po-
wiązaniu z  obowiązującymi klasyfikacjami, co pozwoli 
na głębsze dookreślenie tożsamości nauk o  zarządzaniu, 
głównie w okresie od 1945 roku do czasów współczesnych. 

Odnosząc się do postawionych pytań badawczych, tj.: 
• PB1: jaki związek łączą trzy istotne dla środowiska 

nauk o zarządzaniu wydarzenia ostatnich lat, tj. pró-
ba wydzielania nauk o  zarządzaniu jako odrębnej 
dziedziny nauki, IV Kongres Nauk o Zarządzaniu 
oraz ostatnie wybory do KNOiZ PAN? 

• PB2: w jaki sposób możemy je wykorzystać w kształ-
towaniu przyszłości nauk o zarządzaniu?

należy podkreślić wyjątkowo dynamiczny jakościowy 
rozwój badań w dyscyplinie, zauważalny ilościowy przy-
rost naukowców, ale również tendencje porządkujące 
dotychczasowe osiągnięcia. Środowisko naukowe do-
strzega duży dorobek teoretyczno-aplikacyjny, pragnie 
go usystematyzować w  postaci opracowań: encyklope-
dycznych, podręczników wieloprzekrojowych czy pozycji 
opisujących aspekty metodyczne, w tym wspomagających 
zapewnienie rygoru badawczego (PB1). Z drugiej strony 
można dostrzec szeroką dyskusję na temat tożsamości 
nauk o  zarządzaniu. Przytoczone wydarzenia były istot-
nymi asumptami podjętych działań.

Dalsze refleksje badaczy uprawiających nauki o  za-
rządzaniu mogą dotyczyć m.in. paradygmatów ba-
dawczych czy głębszego powiązania nauki z  praktyką. 
Realizacja Projektu –  będąca odpowiedzią na drugie 
z  postawionych pytań badawczych (PB2) –  powinna 
sprzyjać pokazaniu związków teraźniejszości z  prze-
szłością, uzmysłowić ewolucję niektórych paradygma-
tów, wskazać aplikacyjny charakter nauk o zarządzaniu. 
Należy sądzić, że przedstawiona – w mających powstać 
artykułach –  panorama środowisk naukowych w  kon-
tekście mistrzów i wkładu teoretycznego, metodycznego 
czy aplikacyjnego będzie stanowić obraz historyczny 
nauk o  zarządzaniu w  kontekście ich najbliższych wy-
zwań. Podkreśli również interdyscyplinarny charakter 
zespołów badawczych, ale przede wszystkim umożliwi 
bliższe poznanie dorobku środowisk szerszemu gronu 
odbiorców, nie tylko naukowców. 

Podziękowania

A utorzy chcieliby złożyć wyrazy podziękowania człon-
kom Głównej Rady Naukowej TNOiK za wiele inspi-

rujących pomysłów w trakcie opracowywania niniejszego 
artykułu. Słowa wdzięczności należą się Panom Profeso-
rom Michałowi Trockiemu, Zbigniewowi Dworzeckiemu 
oraz Janowi Jeżakowi, którzy byli krytykami pierwszej 
wersji opracowania. Wyrazy podziękowania kierujemy 
również do anonimowych recenzentów czasopisma Prze-
gląd Organizacji, których cenne uwagi znacząco wzboga-
ciły artykuł. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że za 
wszelkie niedoskonałości opracowania odpowiedzialni są 
wyłącznie jego autorzy.

prof. dr hab. Ewa Bojar
Politechnika Lubelska
Wydział Zarządzania
ORCID: 0000-0002-9913-6463
e-mail: e.bojar@pollub.pl

dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni
Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania
ORCID: 0000-0001-9327-6046
e-mail: eryk.glodzinski@pw.edu.pl

Przypisy

1) W dalszej części artykułu będzie używana nazwa nauki o za-
rządzaniu w odniesieniu do uniwersalnego rozumienia obsza-
ru wiedzy, badań naukowych i  podejmowanych problemów 
badawczych. Nazwa nauki o  zarządzaniu i  jakości wskazuje 
natomiast na formalnie wyodrębnioną dyscyplinę, która po-
wstała na podstawie stosownych przepisów prawnych, co pod-
kreślono w dalszej części opracowania. 

2) Należy jednak zauważyć, że spośród tego grona nauczycieli 
akademickich tylko 336 osób skorzystało z  czynnego prawa 
wyborczego, co skłania do zastanowienia się nad powodami 
tak niskiego poziomu aktywności (w  tym konkretnym przy-
padku). Jedną z  przyczyn może być niedostateczny „obraz” 
środowiska nauk o zarządzaniu, co stanowiło dodatkową mo-
tywację dla zainicjowania projektu „Środowisko naukowe (...)”.
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Experience as a Canvas for Creating 
the Future of Management Sciences

Summary

The paper aims to present the assumptions of the project 
entitled “Scientific society. Masters, partners, successors. 
Past, present, future”. Its idea is to invite the management 
sciences community from an institutional perspective to 
prepare articles presenting their identity on a  historical 
basis and presenting the future of management sciences 
from their perspective. The paper emphasises that man-
agement sciences develop dynamically, have collected 
large knowledge that contributes to socio-economic de-
velopment. The article indicates that the presentation of 
the panorama of the scientific community in the context 
of masters and their theoretical, methodological or appli-
cation contributions will constitute a historical picture of 
management sciences in the context of their challenges.

Keywords

management sciences, discipline, history, future
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Wprowadzenie

W   dynamicznie zmieniającym się otoczeniu spo-
łeczno-gospodarczym na pierwszy plan wysuwa 

się coraz większa troska o  środowisko, o  poszanowanie 
praw człowieka, o etyczne aspekty biznesu i inne kwestie 
społeczne. Jako echo rosnącej presji i oczekiwań różnych 
grup interesariuszy organizacje w  coraz większym stop-
niu promują i  inwestują w  swoje programy społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz uznają je za część swojej 
strategii i tożsamości. W ciągu ostatniej dekady zarówno 
zrównoważony rozwój, jak i społeczna odpowiedzialność 
biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) sta-
ły się bardzo istotne jako koncepcje zarządzania i miernik 
osiągnięć biznesowych (Crisan-Mitra i  in., 2020; Avram, 
Avasilcai, 2014; Schieg, 2009). Cieszącym się nie mniejszą 
popularnością nurtem badań nad zarządzaniem jest rów-
nież praktyka zarządzania projektami (ang. Project Mana-
gement – PM). Wśród głównych z kolei trendów w zarzą-
dzaniu projektami coraz częściej wskazuje się na tematy 
związane ze zrównoważonym rozwojem z  jednej strony 
i postępującą informatyzacją, wirtualizacją i automatyza-
cją z drugiej. Coraz mocniej akcentowane są zagadnienia 
zrównoważonego rozwoju i  społecznej odpowiedzialno-
ści działalności projektowej (Bukłaha, Juchniewicz, 2019, 
s. 19). Zdaniem S. Marcelino-Sádaba i innych (2015, s. 4), 
projekty mogą poprawiać powiązania między strategią 
biznesową a inicjatywami dotyczącymi zrównoważonego 
rozwoju. Wprowadzenie CSR do projektów poprawia tak-
że współpracę między wszystkimi uczestnikami projektu 
na korzyść bardziej skutecznej i  efektywnej obsługi pro-
jektów oraz opartej na zaufaniu współpracy. W literaturze 
przedmiotu ciągle występuje niewielka liczba opracowań 
ukazujących relacje obu koncepcji, jak również metodykę 
badań z zakresu CSR i PM. Mając powyższe na uwadze, 
celem niniejszego opracowania jest krótkie przedstawie-
nie obu koncepcji oraz próba odpowiedzi na pytania: 

• Jakie są wzajemne relacje między CSR a PM? 
• Jakie jest miejsce koncepcji CSR w obszarze zarzą-

dzania projektami?
• Jak można w  pełni wykorzystać wiedzę płynącą 

z  obu tych obszarów, aby zapewnić stabilną przy-
szłość organizacji, pracownikom i  środowisku, 
w którym działają? 

W  artykule wykorzystano metodę analizy i  krytyki 
piśmiennictwa oraz syntezy i  wnioskowania logicznego. 

Kwerenda literatury przeprowadzona została w  ramach 
polskich i anglojęzycznych słów kluczowych:

• jako dwa terminy łącznie występujące w trzech róż-
nych miejscach – tytułach publikacji, streszczeniach 
lub słowach kluczowych: społeczna odpowiedzial-
ność biznesu i zarządzanie projektami;

• jako odrębne terminy występujące w ww. miejscach: 
zrównoważone zarządzanie projektami (sustainable 
project management) lub społecznie odpowiedzial-
ne projekty (socially responsible projects).

Zakres czasowy analizy dotyczy pozycji literaturowych 
opublikowanych w  latach 2010–2020, gdzie rok bazowy 
przyjęto z uwagi na wydanie standardu ISO 26000:2010 
zawierającego wytyczne społecznej odpowiedzialności. 
Podczas kwerendy i  analizy literatury wykorzystane zo-
stały bazy danych wskazane na rysunku 1. Wyniki wyszu-
kiwania zostały przefiltrowane według nauk społecznych, 
usunięto powtarzalne pozycje. Publikacje analizowano od 
najbardziej aktualnych wraz z analizą bibliografii w nich 
zamieszczoną oraz według liczby cytowań. Ze względu 
na pogłębioną analizę relacji pomiędzy składowymi 
elementami zarządzania projektami a zagadnieniami od-
powiedzialności społecznej analizę przeprowadzono bez 
zastosowania specjalistycznego oprogramowania. Final-
nie przy syntezie i wnioskowaniu logicznym przyjęto 112 
publikacji (w zdecydowanej większości artykuły w czaso-
pismach naukowych, w tym 6 pozycji zwartych).

Artykuł składa się z wprowadzenia, trzech integralnie 
połączonych ze sobą części oraz podsumowania. W części 
pierwszej artykułu opisano koncepcję społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. W  części drugiej przedstawiono 
istotę zarządzania projektami oraz opisano zidentyfiko-
wane relacje między powyższymi koncepcjami. Nato-
miast w części trzeciej opisano korzyści z wdrożenia CSR 
w działalności projektowej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu 
(CSR) — aspekty teoretyczne

Z daniem M. Olaru i  innych (2012), społeczna odpo-
wiedzialność biznesu jest wciąż wiodącym tematem 

w świecie biznesu i niewątpliwie jednym z ważniejszych 
wyzwań na przyszłość. Społeczna odpowiedzialność 
biznesu koncentruje się głównie na organizacji i  jest 
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odpowiedzią na wyzwania zrównoważonego rozwoju. 
To również jedna z najbardziej dynamicznych, ale także 
złożonych kwestii, z którymi mają obecnie do czynienia 
przedsiębiorstwa. Istotną cechą powyższej koncepcji jest 
jej interdyscyplinarność, a  nawet transdyscyplinarność 
pokazująca konieczność integrowania i konwersji wiedzy 
z różnych dziedzin nauki, a także praktyki gospodarczej 
(Rok, 2012, s. 425). Nie ma jednej, powszechnie przyjętej 
definicji społecznej odpowiedzialności biznesu. Yi-R.R. 
Chen i inni (2020, s. 2) uważają, że pojęcie to ma tak różne 
definicje z trzech głównych powodów. Po pierwsze, jest to 
koncepcja wielowymiarowa. Po drugie, nie ma zgody co 
do tego, co pociąga za sobą odpowiedzialność społeczna. 
Po trzecie, obowiązki społeczne są  dynamiczne: oparte 
na potrzebach społecznych, oczekiwaniach publicznych 
i  możliwościach biznesowych w  zakresie zaspokajania 
potrzeb. D. Guerrero i  J. Sandoval (2011) twierdzą, że 
CSR to etyczny model zarządzania, który przyczynia się 
do zrównoważonego rozwoju i tworzenia wartości w sys-
temie biznesowym. Do zasad zrównoważonego rozwoju 
jako koncepcji nadrzędnej w stosunku do CSR nawiązują 
również w swojej definicji H. Mortazawi, N. Pirmouradi 
i A. Soltani (2013). Definiują oni CSR jako odpowiedzial-
ność organizacji za skutki swoich decyzji i  działań na 
społeczeństwo i  środowisko, poprzez przejrzyste i  etycz-
ne zachowanie, które jest zgodne z zasadami zrównowa-
żonego rozwoju i dobrobytem społeczeństwa (Mortazawi 
i  in., 2013, s.  63–77). Podobne zapisy znajdziemy rów-
nież  w  międzynarodowej normie zawierającej wytyczne 
społecznej odpowiedzialności –  ISO 26000: 2010. Zgod-
nie z  normą, organizacja posiadająca miano społecznie 
odpowiedzialnej bierze pod uwagę opinie interesariuszy, 
działa zgodnie z prawem i międzynarodowymi normami 
zachowania oraz przyczynia się do zrównoważonego roz-
woju społeczeństw (ISO 26000, 2010, s. 6). Innymi słowy, 
CSR to sposób, w jaki firmy osiągają równowagę impera-
tywów ekonomicznych, środowiskowych i  społecznych 
(Rai, Bansal, 2014). 

Wszystkie powyższe definicje dotyczące społecznej 
odpowiedzialności, pomimo nieco innego rozłożenia pew-
nych akcentów, łączy zbiór stałych elementów, które można 
uznać za konstytutywne dla koncepcji CSR – równoważe-
nie trzech wymiarów: ekonomicznego, społecznego i  śro-
dowiskowego, dobrowolny charakter działań, przyjęcie 
zobowiązań wykraczających poza ramy prawne, długoter-
minowe podejście strategiczne, wkład biznesu w  rozwój 
społeczny oraz odpowiedzialność wobec szerokiej grupy 
interesariuszy. Interesariusze są dominującym elementem, 
a  zarazem filarem koncepcji społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu. Z praktycznego punktu widzenia organizacja, 
która zamierza zarządzać zgodnie z  CSR, powinna zinte-
grować zarządzanie interesariuszami ze wszystkimi swoimi 
istotnymi zasadami, wytycznymi i procedurami dotyczący-
mi strategii rozwoju oraz zarządzania operacyjnego.

Aby sprostać współczesnym oczekiwaniom w zakresie 
CSR, potrzebna jest głęboka zmiana w myśleniu o zarzą-
dzaniu strategicznym. Od organizacji wymaga się prak-
tykowania społecznej odpowiedzialności w perspektywie 
strategicznej i  ekonomicznej, która nie tylko odnosi się 
do identyfikacji wszystkich pozytywnych i negatywnych 
konsekwencji dla społeczeństwa wynikających z ich dzia-
łalności, ale także pozwala im pragmatycznie przyczyniać 
się do długoterminowego rozwoju społecznego (Chen 
i in., 2020, s. 2). Wśród niewielu rozwiązań teoretycznych 
i praktycznych, umożliwiających pogodzenie ekonomicz-
nego i  społecznego punktu widzenia, należy wymienić 
koncepcję wartości wspólnej (ang. CSV –  Creating Sha-
red Value) zaproponowaną przez M. Portera i  M. Kra-
mera (2011). Ich zdaniem, wartość wspólna to polityki 
i praktyki operacyjne, które zwiększają konkurencyjność 
firmy, jednocześnie poprawiając warunki ekonomiczne 
i społeczne w społecznościach, w których działają (Porter, 
Kramer, 2011, s.  66). Wynik społeczny to obok wyniku 
biznesowego miara sukcesu również współcześnie reali-
zowanych projektów. Organizacje postrzegają bowiem 
znacznie szerzej cele i korzyści z projektów – ich efektem 
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jest nie tylko produkt końcowy jako taki, ale wartość, 
jaką tworzą dla właścicieli, klientów, partnerów bizneso-
wych, pracowników i  innych grup interesariuszy (Łada, 
Kozarkiewicz, 2010, s. 11). Jako determinanty zdolności 
dynamicznych organizacji projektowych w  kreowaniu 
wartości wspólnej można z  kolei wskazać: rolę mene-
dżerów projektów, mechanizmy uczenia się (indywidu-
alnego i  organizacyjnego), poziom kooperacji i  wpływu 
zewnętrznego czy też sprawność komunikacji w zespole 
projektowym (Łapuńka, Pisz, 2017, s. 219). Źródłem two-
rzenia zdolności dynamicznych są w szczególności zasoby 
ludzkie, w  tym menedżerowie projektów. Dlatego coraz 
częściej można znaleźć w  literaturze przedmiotu próby 
łączenia i szukania wzajemnych relacji między koncepcją 
społecznej odpowiedzialności, wspólnej wartości a  kon-
cepcją zarządzania projektami. 

Zarządzanie projektami i jego 
relacje z koncepcją CSR

W   literaturze przedmiotu opisanych zostało wiele 
metodyk zarządzania projektami: tzw. tradycyjne 

(kaskadowe) opracowania, np. PMBoK czy PRINCE2, czy 
zwinne podejścia, np. SCRUM, Extreme Programming XP, 
bądź hybrydowe. Ponieważ każdy projekt jest inny i  ma 
różne wymagania, nie istnieje jedna formuła dla wszystkich. 
Opisane metodyki odgrywają istotną rolę w  zarządzaniu 
projektami, gdyż wskazują zalecane do zastosowania in-
strumenty wspomagające, definiują najważniejsze pojęcia 
(Nesterak i in., 2018, s. 41). Zdaniem organizacji AXELOS 
nadzorującej metodykę PRINCE2, zarządzanie projektem 
jest dyscypliną stosowania określonych procesów i  zasad 
do inicjowania, planowania, wykonywania i  zarządzania 
sposobem wdrażania nowych (w odróżnieniu od zarządza-
nia zwykłą działalnością) inicjatyw lub zmian w organizacji 
(Axelos, 2020). W  tej samej metodyce projekt określany 
jest jako organizacja tymczasowa, powołana w  celu do-
starczenia produktu biznesowego według uzgodnionego 
uzasadnienia biznesowego, a  zgodnie z  PMBoK to tym-
czasowa działalność podejmowana w  celu dostarczenia 
unikatowego rezultatu (Jakubczyk, Kitowski, 2015, s.  57). 
Podobna definicja projektu zawarta została w  między-
narodowej normie ISO 10006:2017, opracowanej przez 
Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). 
Zgodnie z  normą, zawierającą wytyczne zarządzania ja-
kością w projektach, projekt to unikalny proces, który ma 
doprowadzić do osiągnięcia celu (ISO 10006, 2017, pkt 
3.3). Natomiast zarządzanie projektem określone zostało 
jako: planowanie, organizowanie, monitorowanie, kon-
trolowanie i  raportowanie wszystkich aspektów projektu 
oraz motywacja wszystkich zaangażowanych w niego osób 
do osiągnięcia celów projektu (ISO 10006, 2017, pkt 3.4). 
W literaturze przedmiotu dotyczącej PM podjęto również 
próby zdefiniowania społecznie odpowiedzialnego projek-
tu. Społecznie odpowiedzialny projekt to „odpowiedzial-
ność za wpływ projektu oraz jego wyniku na społeczeń-
stwo i  środowisko, zapewniana poprzez odpowiadanie 
na możliwe do zidentyfikowania potrzeby interesariuszy 
wewnętrznych i zewnętrznych wobec przedsięwzięcia, jak 

też unikatowego produktu, tworzonego  racjonalnie bez 
naruszenia zasad etyki i moralności” (Jakubczyk, Kitowski, 
2015, s. 57). W szerokiej analizie literatury pod względem 
definiowania działań projektowych dwie kategorie wystę-
pują najczęściej –  „cel” oraz „tymczasowość” (Jakubczyk, 
Kitowski, 2015, s. 54). W kwestii poszukiwania wspólnych 
elementów w opisach zarządzania projektami oraz społecz-
nej odpowiedzialności uwaga została zwrócona na kwestię 
wyraźnie podkreślaną w  definicjach obu pojęć –  dbanie 
o  relacje z  interesariuszami (Jakubczyk, Kitowski, 2015, 
s.  56). Trzy wskazane powyżej elementy obrazują zatem 
i  mogą stanowić ramy dla zarządzania projektami spo-
łecznie odpowiedzialnymi –  cel, czas oraz interesariusze. 
Działanie celowe musi uwzględniać potrzeby i oczekiwania 
stron zainteresowanych, a  celowość wiąże się z  wyzna-
czeniem ram czasowych. W  ukierunkowaniu na sukces 
zarządzania projektem podejmowane są różnorodne dzia-
łania skupione w  ramach najpowszechniej przywołanych 
w  literaturze przedmiotu metodyk. Istotnym elementem 
różnicującym jest kwestia komitetu sterującego, czyli 
grupowych działań występujących w  ramach PRINCE2 
wobec jednoosobowego menedżera projektu w metodyce 
PMBoK. Można to również powiązać z postrzeganiem re-
zultatów (bezpośredniego produktu stanowiącego efekt na 
ostatni dzień projektu) i efektów projektu (wykorzystania 
tego produktu i wpływu na różnorodne obszary organiza-
cji i otoczenia). W ramach PMBoK projekt kojarzony jest 
przede wszystkim z produktem nawiązującym wprost do 
mierzalnego celu projektu, a  PRINCE2 nawiązuje do do-
starczanych korzyści (Wang i  in., 2020), w  szczególności 
z uwagi na udział przedstawicieli użytkownika i dostawcy 

– czyli interesariuszy. 
Z  uwagi na zagadnienie interesariuszy oraz wpływ 

rezultatów projektu na różnorodne procesy i  podmioty 
w  trzech wymiarach zrównoważonego rozwoju (ekono-
mia, środowisko, społeczeństwo) do dalszych analiz przy-
jęty został układ metodyki PRINCE2. Skrót pochodzi od 
sformułowania anglojęzycznego „PRojects IN Controlled 
Environments”, co wskazuje na zarządzanie projektami 
w  sterowalnych/kontrolowanych warunkach. Ponadto 
rzeczywistość rynkowa obfituje w różnorodne zagrożenia 
oraz szanse, które stanowią ryzyko negatywne oraz pozy-
tywne, co jest oczywiście uwzględnione w metodyce w ra-
mach tzw. „tematów”. Ryzyko definiowane jest jako wpływ 
niepewności na cele (ISO 31000, 2018). Zatem pierwotny 
w  identyfikacji ryzyk i  podejmowaniu adekwatnych dzia-
łań jest zaplanowany cel projektu. Kontrola działań pro-
jektowych w  ukierunkowaniu na sukces przedsięwzięcia 
jest natomiast uzależniona od czynników wewnętrznych 
i  zewnętrznych (z  perspektywy zespołu projektowego) 
oraz zależnych i  niezależnych (wg kryterium możliwości 
oddziaływania). Zagadnienia zarządzania ryzykiem nabie-
rają szczególnego znaczenia w projektach społecznie odpo-
wiedzialnych, ponieważ efekty projektu mają z  założenia 
szerszy wymiar niż wyłącznie ekonomiczny. Dodatkowym 
zagadnieniem jest kwestia materializacji ryzyka. Wówczas 
konieczne jest podjęcie działań w ramach ciągłości działa-
nia ukierunkowanej na zapewnienie realizacji celu projektu 
przy zmiennych okolicznościach negatywnie (zagrożenia) 
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Tabela 1. Podstawowe relacje między koncepcją CSR a PM

Zasady społecznej odpowiedzialności zgodnie z ISO 26000:2010
1. Rozliczalność, 2. Przejrzystość, 3. Postępowanie etyczne, 4. Poszanowanie interesów interesariuszy, 5. Poszanowanie prawa, 6. Poszanowanie 

międzynarodowych norm postępowania, 7. Poszanowanie praw człowieka

Obszary 
współdziałania 

CSR z PM
Charakterystyka obszarów w PM Rekomendacje dla projektów 

społecznie odpowiedzialnych

1. Kontekst 
projektu  
(cel, zakres, 
otoczenie)

Definiowanie celu i zakresu projektu przy uwzględnie-
niu kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego odnosi się 
do „pryncypiów” (koncentracja na produktach, korzy-
stanie z doświadczeń, dostosowanie do warunków pro-
jektu), „procesów” (przygotowanie projektu, inicjowanie 
i zamykanie projektu) oraz do poszczególnych zagadnień 
w ramach grupy „środowisko”.

Tradycyjnie w  obszarze celowości projektu można 
zwrócić uwagę na ryzyko dotyczące wsparcia w  ukie-
runkowaniu na realizację celów oraz ryzyko zmienności 
w trakcie trwania projektu, które wpływają na podejmo-
wane działania w ramach zarządzania projektem (Jurisch 
i  in., 2016), co z  kolei nabiera szczególnego znaczenia 
w  projektach społecznie odpowiedzialnych, w  których 
dąży się do zrównoważenia zagadnień ekonomicznych, 
środowiskowych i społecznych.

Nadrzędnym celem społecznej odpowiedzialności organizacji 
jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie 
idei zrównoważonego rozwoju w  organizacji ma m.in. na celu 
wypracowanie nowego modelu zarządzania projektami. Pomoc-
nym narzędziem może okazać się standard – GPM P5 The Stan-
dard for Sustainability in Project Management V1.5, integralny 
element koncepcji zrównoważonego zarządzania projektami 
(Green Project Management Global). Standard zawiera wytycz-
ne dotyczące integracji „P5” –  ludzi (People), planety (Planet), 
dobrobytu (Prosperity), procesu (Process) i produktu (Product). 
Włączenie wymiarów zrównoważonego rozwoju do zarządzania 
projektami nieuchronnie pociąga za sobą zatem szersze rozważe-
nie samego kontekstu projektu. Z punktu widzenia CSR istnieje 
potrzeba uwzględnienia potencjalnego interesu społecznego lub 
środowiskowego jako istotnych czynników wpływających na 
projekt. 

PRINCE2 odnosi się do kontekstu projektu w kilku procesach 
na etapie przygotowania i  inicjacji projektu, ale nie wspomina 
jednak o  szerszym kontekście społecznym projektu (Silvius, 
Schipper, 2014). Społeczna odpowiedzialność wiąże się jednak 
ze zrozumieniem oczekiwań społeczeństwa w dużo szerszej per-
spektywie (ISO 26000, 2010, s. 18).

2. Identyfikacja 
i zaangażowanie 
Interesariuszy

W  Przewodniku PMBoK brakuje jakichkolwiek od-
niesień do typowych interesariuszy zrównoważonego 
rozwoju, takich jak grupy nacisku na ochronę środowi-
ska, grupy praw człowieka czy organizacje pozarządowe 
(Silvius, Tharp, 2013). W PRINCE2 identyfikacja intere-
sariuszy jest wspominana w różnych procesach począt-
kowych etapów projektu (Office of Government Com-
merce, 2009), głównie w ramach procesu „Zarządzanie 
strategiczne projektem”. Ponownie nie ma wyraźnego 
uznania potencjalnych interesariuszy reprezentujących 
środowiskowe i/lub społeczne aspekty projektu.

Identyfikowanie oraz angażowanie interesariuszy to fundament 
społecznej odpowiedzialności. Dążenie w koncepcji CSR do rów-
noważenia trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju prawdopo-
dobnie zwiększy liczbę interesariuszy projektu (Eskerod, Huemann, 
2013; Silvius, Tharp, 2013). Grupy działające na rzecz społeczeństwa 
lub środowiska mogą być bowiem ważnymi interesariuszami orga-
nizacji, której decyzje i działania mają istotny i znaczący wpływ na te 
obszary. Ponadto norma ISO 26000:2010 w swoich zapisach nawią-
zuje do proaktywnego angażowania interesariuszy. Partycypacja in-
teresariuszy wymaga procesu dialogu i ostatecznie budowania kon-
sensusu wszystkich interesariuszy jako partnerów, którzy wspólnie 
definiują problemy, projektują możliwe rozwiązania, współpracują 
przy ich wdrażaniu oraz monitorują i oceniają wyniki (ISO 26000, 
2010, s. 30). 

3. Specyfikacje 
projektu/ 
wymagania/ 
kryteria jakości

Zagadnienia z tego obszaru związane są z „procesem” 
wg PRINCE2 – zarządzanie dostarczaniem produktów, 
przy uwzględnieniu dwóch „pryncypiów” (zarządzanie 
z wykorzystaniem tolerancji, koncentracja na produk-
tach). W  grupie „tematy” można wskazać na „plany” 
oraz „jakość”.

W  biznesowych projektach konieczna jest opty-
malizacja relacji pomiędzy kluczowymi elementami 
zarządzania projektami (czas, koszt, zakres, jakość). 
W przypadku projektów społecznie odpowiedzialnych 
relacje mogą odbiegać od tradycyjnego ekonomicznego 
spojrzenia. Istotne jest zatem spojrzenie na zależność 
pomiędzy rygorystycznym formułowaniem specyfikacji 
projektu a pozostawieniem pola do bieżącej kreatywno-
ści (Nadal-Burgues, 2014).

Wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności do obszaru 
zarządzania projektem wymaga, aby zamierzony zakres, wyjścia 
i rezultaty oraz kryteria jakości projektu opierały się na holistycz-
nym spojrzeniu, uwzględniając również kwestie zrównoważonego 
rozwoju, w  krótkim i  długim okresie czasu, oraz szeroką grupę 
interesariuszy (Eskerod, Huemann, 2013).

4. Uzasadnienie 
biznesowe/ 
koszty/ korzyści

Czwarty obszar tematyczny odnosi się do uzasad-
nienia biznesowego („temat”) oraz ciągłej weryfikacji 
podczas trwania projektu („pryncypia”). 

Relacja koszty –  korzyści w  obszarze społecznej od-
powiedzialności biznesu zmienia się na przestrzeni lat 
(Amin-Chaudhry, 2016) i  ekonomiczne spojrzenie na 
aktywności niekoniecznie jest najistotniejsze w projek-
cie społecznie odpowiedzialnym.

CSR to propagowanie podejmowania świadomych decyzji, opar-
tych na lepszym zrozumieniu oczekiwań społeczeństwa, szans zwią-
zanych ze społeczną odpowiedzialnością (w tym poprawą zarządza-
nia ryzykiem prawnym) oraz ryzyka wynikającego z postępowania 
społecznie nieodpowiedzialnego (ISO 26000:2010).

Reputacja organizacji działającej odpowiedzialnie społecznie 
przyczynia się do wzrostu motywacji i satysfakcji pracowników.
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5. Zespół 
projektowy/ 
zdefiniowane 
role i obowiązki

Zagadnienia zarządzania zespołem projektowym 
odnoszą się do definiowania ról i obowiązków („pryn-
cypia”) i  ogólnej organizacji projektu (tematy) oraz 
sterowania poszczególnymi etapami („procesy”).

Wpływ kapitału ludzkiego na rezultaty projektu jest 
niezaprzeczalny (Abu-Hussein i in., 2016) i przy formu-
łowaniu zespołu w projekcie społecznie odpowiedzial-
nym konieczne jest uwzględnienie właśnie charakteru 
projektu.

Świadomość emocjonalna członków zespołu projektowego ma 
wpływ na rezultaty projektu (Clarke, 2010), a w przypadku projek-
tów społecznie odpowiedzialnych jest to kwestia do uwzględnie-
nia podczas dobierania członków do zespołu, choć często właśnie 
takie inicjatywy wychodzą bezpośrednio od ludzi i wówczas w du-
żej mierze samodzielnie konstytuuje się zespół projektowy.

W  szczególności społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, 
takie jak równość szans i  rozwój osobisty, można zastosować 
w praktyce w zarządzaniu zespołem projektowym (Silvius, Tharp, 
2013).

6. Materiały 
i dostawy

Projekty realizowane są  w  interakcji z  otoczeniem 
– usługodawcami, dostawcami materiałów i w ramach 
nadzoru nad procesem koniecznie jest zwrócenie uwagi 
na jakość (temat w PRINCE2) w perspektywie zgodno-
ści z wymaganiami.

W ramach definiowania jakościowych kryteriów efek-
tu zarządzania projektem konieczne jest uwzględnienie 
interesariuszy, w  szczególności użytkowników końco-
wych i  implikacja tych wymagań względem dostaw-
ców. W tym kontekście istotny jest zakres terytorialny 
podejmowanego projektu i  integracja różnorodnych 
wymagań, co w  szczególności nabiera znaczenia przy 
realizacji projektów międzynarodowych terytorialnie 
(Dandage i in., 2019).

W przypadku CSR minimalizacja odpadów i zapobieganie zanie-
czyszczeniom dotyczy kluczowych kwestii związanych z wykorzy-
staniem zasobów, energią i znaczącymi trendami środowiskowymi, 
które mają wpływ na szeroką gamę interesariuszy, w  tym konsu-
mentów i  społeczności. CSR w  obszarze zarządzania projektami 
może wpłynąć na oszczędności związane z  wzrostem wydajności 
i  efektywności wykorzystania zasobów; niższym zużyciem energii 
i wody, ograniczeniem odpadów oraz wykorzystaniem wartościo-
wych produktów ubocznych.

To także stosowanie strategii i procedur mających na celu zama-
wianie zasobów, towarów i usług z silniejszym naciskiem na korzy-
stanie z lokalnych dostawców, co w dalszej kolejności przekłada się 
na wspieranie rozwoju gospodarki lokalnej, zmniejszenie emisji 
CO2 związanej z transportem oraz wspieraniem lokalnych działal-
ności i dostawców (GPM Global, s. 23)

7. Identyfikacja 
i zarządzanie 
ryzykiem

W  zarządzaniu ryzykiem można wskazać na dwie 
sfery – prewencyjną oraz reakcyjną i obie dotyczą „te-
matów” z metodyki zarządzania ryzykiem. W ramach 
sfery prewencyjnej konieczne jest zapewnienie planów 
ryzyka („plany”, „ryzyko”). W  płaszczyźnie reakcyjnej 
w momencie, kiedy zmaterializuje się ryzyko, konieczne 
jest podejmowanie „zmian” (jeden z  „tematów” w  ra-
mach PRINCE2).

Należy przy tym pamiętać, że ryzyko zgodnie z przy-
wołaną definicją dotyczy wpływu niepewności na cele, 
co w  ramach zarządzania projektami dotyczy kwestii 
celu głównego projektu oraz celów szczegółowych w ra-
mach poszczególnych etapów. Zagadnienia zarządzani 
ryzykiem w projekcie w kontekście modelu oceny ryzy-
ka (np. zgodnie z ISO 31000) są podobne, różnicowanie 
następuje jedynie w  obszarze identyfikacji zagrożeń 
i oceny ryzyka.

Projekty społecznie odpowiedzialne w porównaniu do tradycyj-
nych, biznesowych można nazwać innowacyjnymi i w tym kontek-
ście konieczne jest uwzględnianie adekwatnych zagrożeń dla reali-
zacji społecznego celu. W  innowacyjnych projektach zarządzanie 
ryzykiem powinno być stosowane w zróżnicowany sposób: proste, 
jakościowe techniki na początku projektu, a ewentualnie ilościowe 
rozważane na późniejszych etapach projektu (Bowers, Khorakian, 
2014).

Włączenie CSR do zarządzania projektami przygotowuje organi-
zacje na ryzyko i trudności związane ze środowiskiem, zdrowiem, 
bezpieczeństwem oraz zrównoważonym rozwojem.

CSR może pozytywnie wpływać na doskonalenie praktyk zarzą-
dzania ryzykiem w organizacji, a interesariusze mogą uczestniczyć 
w identyfikacji, ocenie i zarządzaniu ryzykiem.

8. Komunikacja

Zagadnienia komunikacji są  istotne na wszystkich 
etapach projektu dla osiągnięcia zaplanowanego celu. 
Można wskazać na trzy kierunki komunikacji: „na 
wejściu” projektu, w ramach projektu, komunikowanie 
„na wyjściu” (efektów). Obecne standardy zarządza-
nia projektami odzwierciedlają bardziej reaktywne 
podejście do komunikacji projektu, koncentrując się 
na potrzebach informacyjnych i  komunikacyjnych 
interesariuszy oraz podkreślając, że kierownik projek-
tu powinien dostarczać „tylko tych informacji, które 
są potrzebne”.

Zgodnie z zasadą przejrzystości i odpowiedzialności CSR, włącze-
nie zrównoważonego rozwoju do procesów i praktyk zarządzania 
projektami oznaczałoby proaktywną i otwartą komunikację o pro-
jekcie, która obejmowałaby również skutki społeczne i środowisko-
we, zarówno krótko-, jak i długoterminowe (Silvius, Schipper, 2014).

9. Raportowanie

Raportowanie dotyczy analizowania i dokumentowa-
nia zgodności działań z  planami i  obejmuje wszystkie 
składowe elementy projektu. 

Kontrola w projekcie odnosi się do założeń i ustalenia 
ram systemu kontrolnego. Ponadto oddziałuje na człon-
ków zespołu projektowego, podejmowane działania, 
a tym samym na rezultaty projektu (Rezania i in., 2016). 
Obecne standardy zarządzania projektami nie odnoszą 
się wprost do raportowania aspektów zrównoważonego 
rozwoju (Silvius, Tharp, 2013).

Raportowanie CSR wprowadziło innowacje w  zakresie szeregu 
standardowych metryk i wskaźników raportowania niefinansowe-
go, które można wykorzystać do tworzenia bardziej holistycznych 
modeli (Saprun, Schuchard, 2011).

Aby uniknąć utraty lub pominięcia wartościowych informacji, 
mogących zwiększyć przejrzystość lub wzmocnić działania organiza-
cji w ramach zrównoważonego rozwoju, warto włączyć w działania 
i sprawozdawczość w ramach zamknięcia projektu podmiot lub oso-
bę odpowiedzialną za CSR w organizacji (GPM Global, The Standard 
for Sustainability in Project Management V1.5, s. 40).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jurisch i in., 2016; Silvius, Schipper, 2014; ISO 26000:2010; Office of Government Commer-
ce, 2009; Eskerod, Huemann, 2013; Silvius, Tharp, 2013; Nadal-Burgues, 2014; Amin-Chaudhry, 2016; Abu-Hussein i in., 2016; Dandage 
i in. 2019; Bowers, Khorakian, 2014; Silvius, Schipper, 2014; Rezania i in., 2016; Saprun, Schuchard, 2011; GPM Global, The Standard 
for Sustainability in Project Management v.1.5, 2020

Cd. Tabeli 1
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bądź pozytywnie (szanse) wpływających na działania pro-
jektowe. Ciągłość działania definiowana jest jako zdolność 
organizacji do kontynuowania dostarczania wyrobów 
i świadczenia usług w dopuszczalnych ramach czasowych 
z ustaloną wydajnością podczas występowania zakłócenia 
(ISO 22301, 2019). Ciągłość działania w ramach projektów 
społecznie odpowiedzialnych nawiązuje do „kontrolowal-
ności/sterowalności środowiska projektowego” i wskazuje, 
że w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej zmniejsza 
się możliwość sterowania działaniami na rzecz kontrolo-
walności, a  w  przypadku poważnych kryzysów (np. Co-
vid-19) wprowadza konieczność podejmowania bieżących 
działań dopasowanych do zmieniających się okoliczności.

W obu analizowanych koncepcjach można znaleźć wie-
le cech wspólnych, które powodują powstawanie swoistych 
relacji, które to z kolei stwarzają możliwość zintegrowanego 
ich wdrażania. Przy podejmowaniu działań społecznie od-
powiedzialnych w formie projektów istotne jest zwrócenie 
uwagi na kluczowe cztery elementy zarządzania projektami, 
stanowiące jednocześnie kryteria oceny zaplanowanych 
efektów: czas (harmonogram projektu), koszt (budżet), 
zakres (rodzaj zaplanowanych zmian, jakie przyniesie 
projekt) oraz jakość (parametry użyteczności wyniku pro-
jektu). Skoncentrowanie uwagi na powyższych elementach 
jest istotna również z  powodu balansu pomiędzy tymi 
elementami, zwiększenie lub zmniejszenie któregokolwiek 
z tych składników wpłynie na inne, a to może wpłynąć na 
ostateczny efekt projektu i  realizację założonego celu, dla 
którego w ogóle rozpoczęto działania projektowe. 

W  ramach analizy literatury przedmiotu przeprowa-
dzona została identyfikacja wzajemnych relacji pomiędzy 
koncepcjami zarządzania projektem i społecznej odpowie-
dzialności biznesu (tab. 1). W  kolumnie pierwszej tabeli 
zidentyfikowano zagadnienia wspólne dla obu koncepcji. 
W  kolumnie drugiej wskazano podstawowe zagadnienia 
dla typowego zarządzania projektem w  odniesieniu do 
składowych czterech elementów zintegrowanych w  meto-
dyce PRINCE2: pryncypia (zasady i dobre praktyki w łącz-
nej liczbie siedmiu), tematy (7 aspektów do monitorowania 
i  kontrolowania), procesy (siedem zbiorów aktywności 
koniecznych dla osiągnięcia zaplanowanego celu projektu) 
oraz środowisko projektu (dopasowanie do warunków 
i  okoliczności projektu). Oczywiście wszystkie działania 
zgrupowane w wyżej wymienionych czterech grupach sta-
nowią składowe każdego projektu i tym samym w różnych 
relacjach odnoszą się do wszystkich wspólnych płaszczyzn 
tematycznych pomiędzy zarządzaniem projektami a odpo-
wiedzialnością społeczną. W  kolumnie trzeciej wskazano 
natomiast odniesienia do koncepcji CSR oraz rekomenda-
cje w opisywanym zakresie.

Z tabeli 1 wynika, że elementy społecznej odpowiedzial-
ności biznesu mogą z  powodzeniem być uwzględniane 
w  poszczególnych obszarach zarządzania projektami. 
Społecznie odpowiedzialne podejście do działalności pro-
jektowej wymaga jednak zmiany sposobu i  zakresu w  za-
rządzaniu projektami: od zarządzania czasem, budżetem 
i  jakością po zarządzanie wpływem społecznym, środowi-
skowym i  ekonomicznym (Silvius, Schipper, 2014, s.  78). 
W powyższej zmianie istotnym wsparciem, a zarazem dro-

gowskazem mogą okazać się zasady społecznej odpowie-
dzialności, do których przestrzegania zachęca norma ISO 
26000:2010. Zasada rozliczalności dotyczy rozliczania się 
ze swoich wpływów na społeczeństwo, gospodarkę i środo-
wisko. Zasada przejrzystości odnosi się to tego, aby orga-
nizacja zachowała transparentność swoich decyzji i działań, 
które mają wpływ na społeczeństwo i środowisko. Kolejna 
zasada dotyczy postępowania etycznego organizacji, które 
opiera się na takich wartościach, jak: uczciwość, sprawie-
dliwość i prawość. Czwarta zasada odnosi się do poszano-
wania interesów interesariuszy, bo chociaż cele organizacji 
mogą być ograniczone do obszarów zainteresowania jej 
właścicieli, członków, klientów lub założycieli, inne osoby 
lub grupy mogą także posiadać prawa, roszczenia lub okre-
ślone interesy, które zaleca się uwzględniać. Pozostałe trzy 
zasady odnoszą się do poszanowania prawa, międzyna-
rodowych norm postępowania oraz praw człowieka (ISO 
26000, 2010, s.  22–26). Wszystkie powyższe zasady mogą 
stanowić swoisty „parasol ochronny” nad tworzeniem 
społecznie odpowiedzialnych projektów i  znaczny wkład 
w zrównoważony rozwój. 

Korzyści z wdrożenia koncepcji CSR 
w obszar zarządzania projektami

W drażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności 
biznesu pozwala organizacjom między innymi 

na identyfikację obszarów umożliwiających osiągnięcie 
przewagi konkurencyjnej, rozpoznanie interesariuszy. 
Daje możliwość uzyskania szeregu korzyści, zarówno dla 
samych siebie, jak i  dla społeczności i  środowiska natu-
ralnego. Ogromną zaletą uwzględnienia zasad koncepcji 
CSR w zarządzaniu projektami jest jej wkład w tworzenie 
takich wartości, jak: uczciwość, wiarygodność i reputacja. 
Wartości te należy rozumieć jako długoterminową inwe-
stycję, która uczyni organizację bardziej konkurencyjną 
i  zmniejszy niektóre ryzyka finansowe (Marcelino-Sa-
daba i in., 2015, s. 12). Ponadto do pozostałych korzyści 
wdrażania zasad CSR w  działalność projektową należą 
(Schieg, 2009, s. 319–320):

• kształtowanie pozytywnego wizerunku (działania 
CSR pomagają organizacjom projektowym zwięk-
szyć świadomość społeczną. Istotne jest jednak, aby 
te działania były zbieżne z wszystkimi innymi działa-
niami biznesowymi organizacji);

• ograniczenie ryzyka (ocena ryzyka procesów i dzia-
łań istotnych dla środowiska zwiększa przejrzystość. 
Środki zapobiegawcze przeciwdziałają lub łagodzą 
skutki wypadków lub zakłóceń);

• oszczędność kosztów (świadome obchodzenie się 
z  zasobami, zapobieganie, utylizacja i  zmniejszanie 
śladu ekologicznego oraz doskonalenie procesów 
prowadzą do oszczędności kosztów);

• budowanie zaufania (inwestycje w  działania CSR 
zwiększają zaufanie władz, społeczności do projektu 
i organizacji projektowej);

• motywacja pracowników (reputacja organizacji dzia-
łającej odpowiedzialnie społecznie przyczynia się do 
wzrostu motywacji i satysfakcji pracowników);
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• rosnące kompetencje społeczne (zdobywanie do-
datkowej wiedzy i  zwiększone zaangażowanie pra-
cowników wzmacnia ich kompetencje społeczne 
w pracy projektowej).

Niektóre praktyki CSR w  zarządzaniu projektami 
można pozytywnie powiązać z  lepszymi wynikami bizne-
sowymi i zwrotami finansowymi (Shen i in., 2016; Yusoff, 
Adamu, 2016). Włączenie społecznej odpowiedzialności do 
zarządzania projektami przygotowuje również organizacje 
na ryzyko i  trudności związane ze środowiskiem, zdro-
wiem, bezpieczeństwem oraz zrównoważonym rozwojem.

Podsumowanie

W   wyniku przeprowadzonej analizy założeń obu 
koncepcji, społecznej odpowiedzialności bizne-

su oraz zarządzania projektami można stwierdzić, że 
są  one z  pewnością względem siebie komplementarne 
w  kontekście realizacji celów działalności gospodarczej. 
Inna jest oczywiście pierwotna perspektywa i przesłanki 
podejmowania działań w granicach każdej z nich. Zarzą-
dzanie projektami dotyczy organizowania działań czaso-
wych przy ściśle zdefiniowanym budżecie i  celu ekono-
micznym. Odpowiedzialność społeczna jest koncepcją 
szerszą i dotyczy holistycznego spojrzenia na działalność 
organizacji w  perspektywie celów nie tylko ekonomicz-
nych, ale również środowiskowych i  społecznych. Dla 
realizacji strategicznych celów w  obszarze zrównowa-
żonego rozwoju konieczne jest z  kolei podejmowanie 
działań na płaszczyźnie operacyjnej. I tutaj ponownie jest 
miejsce na integrację obu podejść do zarządzania. Z jed-
nej strony działania odpowiedzialne społecznie można 
realizować poprzez metodyczne podejście w  ramach 
zarządzania projektami. Z  drugiej strony zarządzanie 
projektami, tradycyjnie skoncentrowane na biznesowych 
aspektach, może obejmować cele z  obszaru społecznej 
odpowiedzialności. I  to zarówno strategicznie, poprzez 
uruchomienie projektu w  powyższym celu, jak i  opera-
cyjnie poprzez włączenie zagadnień odpowiedzialności 
społecznej w  ramach zarządzania poszczególnymi eta-
pami tradycyjnego projektu. Mając powyższe na uwa-
dze, można zatem stwierdzić, że organizowanie działań 
społecznie odpowiedzialnych w  strukturze ramowej 
PM to interakcja, na której wszyscy uczestnicy mogą 
w jakiś sposób zyskać. Autorzy opracowania zdają sobie 
również  sprawę z  tego, że przeprowadzona analiza nie 
wyczerpuje w pełni tematu społecznie odpowiedzialnych 
projektów. Ciekawym tematem przyszłych badań wydaje 
się bowiem dalsza analiza wpływu myślenia i  narzędzi 
społecznie odpowiedzialnych na sukces samego projektu, 
jak też zarządzania projektem.
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Impact of Corporate Social Responsibility 
Concept on Project Activity

Summary

Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept which 
assumes at its base responsibility of enterprises for their 
impact on society. CSR activities should be defined in the 
company’s strategy and be manifested through initiatives 
that take into account sustainable development, as well 
as relations with various groups of stakeholders. The 
CSR concept, properly understood and implemented in 
an organisation, is a  strategy that benefits all stakehold-
ers. Nowadays, although business organisations are ever 
willing to include CSR issues in their business activities, 
the literature on the subject still includes a small number 
of studies related to project management in accordance 
with the principles of social responsibility. The aim of the 
article is to show the place of CSR in the area of project 
management and also an attempt to answer the question 
of what the common areas connecting the concept of so-
cial responsibility and project management are. The main 
conclusion from the analysis is the fact that both concepts 

– CSR and project management, apart from being comple-
mentary, can be combined not only to improve the stra-
tegic management of an organisation, but also in a wider 
context, be conducive to both the local community as well 
as the whole society.
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Wprowadzenie

Z arządzanie etnopolityką w  państwach Europy 
Wschodniej (Białoruś, Mołdawia, Ukraina)1, rozu-

miane jako całokształt procesów planowania, kierowania, 
a także nadzoru szczegółowej polityki państwa, który do-
konywany jest przez organy władzy publicznej w oparciu 
o  szereg uwarunkowań wewnętrznych i  zewnętrznych 
(w  tym etnodemograficznych, etnotożsamościowych, 
prawnych), stanowi przestrzeń wymagającą pogłębio-
nych badań. Jest to podyktowane szeregiem czynników, 
w tym aktualnymi ruchami migracyjnymi wpływającymi 
na sytuację społeczno-gospodarczą w  subregionie, m.in. 
z Ukrainy do państw Unii Europejskiej (Castle i in., 2014; 
Panek, Stawicki, 2018, s.  135), trwającą od 2014 roku 
wojną w  Donbasie, a  także ruchami separatystycznymi 
i  napięciami etnicznymi, które w  rezultacie rzutują na 
rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych państw 
(Karolak-Michalska, 2020).

Analiza dostępnej literatury wskazuje –  po  pierwsze 
– na deficyt opracowań z zakresu zarządzania etnopolity-
ką w państwach Europy Wschodniej, co pozwala zauwa-
żyć, że problematyka ta wymaga pogłębionych badań 
dotyczących planowania, kontrolowania i  nadzorowa-
nia etnopolityki na szczeblach: krajowym, regionalnym 
i  lokalnym, a  także eksploracji regulacji wdrożeniowej 
zapewniającej spójność i  skuteczność realizacji etnopo-
lityki. Po drugie, badaniem etnopolityki, jej uwarunko-
waniami w państwach poradzieckich, zajmuje się wielu 
badaczy wschodnich, w tym w szczególności rosyjskich, 
ale także i naukowców zachodnich. Ich badania dotyczą 
różnych kontekstów, w  tym koncepcji narodu, a  także 
stosunków międzyetnicznych. Wnioski wypływające 
z ich badań były/są publikowane zarówno w formie mo-
nografii, opracowań zbiorowych, jak i artykułów. Wśród 
wartościowych publikacji rosyjskich znajdują się opra-
cowania i  artykuły m.in.: V. Tiškova (2013), È.  Pai na 
(2007). Cenne źródło wiedzy stanowią także prace N. Ko-
smarskiej (2011) i  O. Nemenskiego (2008). Z  kolei do 
najbardziej znaczących zachodnich autorów badających 
aspekty etnopolityki należą: M. Laruelle (2008), A.  He-
inemann-Grȕder (2007), R. Brubaker (2000), P. Kolstoe 
(1999), S. Peyrouse (2008), E. Poppe i  L. Hagendoorn 
(2003), M. Flynn (2007). Natomiast w  polskiej literatu-
rze naukowej cenne w  zakresie etnopolityki są   prace: 
W. Baluka, H. Chałupczaka i R. Zenderowskiego (2015),  

E. Mironowicza (2015), A. Wierzbickiego (2008), a także 
T. Bodio (2010) oraz G. Skrukwy i M. Studennej-Skrukwy 
(2015). Analiza dotychczasowej literatury przedmiotu 
prowadzi do wniosku, że potrzebna jest narracja, która, 
po  pierwsze, pozwoliłaby na szersze spojrzenie na et-
nopolitykę (główne uwarunkowania, relacje i  procesy, 
zasoby w  te procesy zaangażowane), po  drugie, na spo-
sób jej realizacji (planowanie, organizowanie, nadzór), 
w końcu po trzecie, umożliwiłaby spojrzenie na korelacje 
pomiędzy zarządzaniem etnopolityką a bezpieczeństwem 
państwa. Niniejszy tekst ma na celu choć częściowe wy-
pełnienie tej teoretycznej luki badawczej.

Celem artykułu jest wskazanie elementów modelu 
wielopoziomowego zarządzania możliwych do wdroże-
nia w etnopolityce wybranych państw Europy Wschod-
niej. Zakres tematyczny badań dotyczy przestrzeni 
terytorialno-czasowej, jaką jest niepodległa Białoruś, 
Mołdawia i  Ukraina. Badania dotyczą lat 1991–2020. 
Autorka, dokonując badań niniejszej problematyki, sta-
wia dwa główne pytania badawcze: 

1) Czym jest zarządzanie wielopoziomowe? 
2) Czy możliwe jest wdrożenie modelu zarządzania 

wielopoziomowego w państwach Europy Wschod-
niej (Białoruś, Mołdawia, Ukraina)? 

W artykule podjęto próbę stworzenia zarysu modelu 
działań w  zarządzaniu etnopolityką, wykorzystującego 
i  implementującego fenomen wielopoziomowego zarzą-
dzania, jednocześnie łączącego w  sobie trzy poziomy: 
1)  ponadnarodowy, 2) narodowy, 3) regionalny. Orygi-
nalność artykułu polega na podjęciu rozważań na temat 
zastosowania modelu wielopoziomowego zarządzania 
do specyfiki państw Europy Wschodniej. Tematyka py-
tań badawczych wyznacza kompozycyjny układ meryto-
ryczny artykułu.

Prezentowana tematyka jest interdyscyplinarna. Pod-
stawą przedstawionych w  tym opracowaniu badań jest 
krytyczna analiza literatury przedmiotu. 

Istota zarządzenia wielopoziomowego

M odel wielopoziomowego zarządzania (ang. Multi-
-Level Governance – MLG) wpisuje się w dyskurs 

o nowych formach zarządzania (new modes of governan-
ce), opisujących złożone procesy i aktorów zmierzających 
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do decentralizacji władzy, rozumianej jako delegowanie 
decyzji ze szczebla centralnego na niższe szczeble wła-
dzy. Kluczowe w zarządzaniu publicznym wydaje się, że 
uprawnienia decyzyjne posiadają nie tylko rządy państw 
narodowych, ale również aktorzy szczebla ponadnaro-
dowego (instytucje ponadnarodowe) oraz coraz bardziej 
aktywni aktorzy szczebla regionalnego i lokalnego. Rola 
rządów państw jest wciąż duża, jednocześnie w modelu 
tym aktywność aktorów publicznych i  niepublicznych 
przejawia się na wielu poziomach. Negocjacje między 
poszczególnymi aktorami dotyczą działań w  układzie 
wertykalnym i horyzontalnym. 

Uważani za głównych inicjatorów wielopoziomo-
wego zarządzania L. Hooghe i G. Marks (1993, s.  407) 
określili MLG jako rozproszenie władzy na wielu po-
ziomach ładu politycznego. Warto przytoczyć definicję 
G. Marksa (1993, s.  407), według którego „wielopozio-
mowe zarządzanie oznacza system stałych negocjacji 
pomiędzy rządami na kilku terytorialnych poziomach, 
jako rezultat szerszego procesu tworzenia instytucji 
i  realokacji podejmowania decyzji, polegającej na sce-
dowaniu wcześniej scentralizowanych funkcji „w  górę” 
na poziom ponadnarodowy, a innych „w dół” na poziom 
regionalny”. Dla porównania, według P. Schmittera 
(2004, s. 45), zarządzanie wielopoziomowe to przygoto-
wanie do tworzenia wiążących decyzji, które angażują 
zbiór wielu politycznie suwerennych, ale współzależ-
nych względem siebie aktorów na różnych szczeblach 
terytorialnych, w bardziej lub mniej ciągłym i złożonym 
procesie negocjacji i  implementacji polityk. Natomiast 
R. Mayntz (2007, s. 6) prezentuje stanowisko, że MLG 

„odnosi się do wszystkich instytucji zaprojektowanych 
dla pomyślnego rozwiązywania kolektywnych proble-
mów, niezależnie od prywatnego lub publicznego cha-
rakteru zaangażowanych aktorów i hierarchicznego lub 
poziomego sposobu ich (służącej określonemu celowi) 
integracji”. W optyce OECD (2015, s. 237) zarządzanie 
wielopoziomowe oznacza dostosowanie politycznych 
działań między różnymi ministerstwami, agencjami 
oraz interesariuszami oraz między różnymi poziomami 
rządzenia, także ponad granicami państw. 

Charakteryzując MLG, można przyjąć, że to wielo-
poziomowy system zarządzania, w  którym występuje 
kombinacja instytucji ponadnarodowych, międzyrzą-
dowych i  subnarodowych oraz określony stopień cen-
tralizacji i decentralizacji (Szymański, 2020). Najniższy 
stopień tworzą regiony i  miasta, następny stopień to 
państwa narodowe, ponad którymi funkcjonują insty-
tucje ponadnarodowe (Żurek, 2013, s. 90). Podejmując 
analizę zarządzania wielopoziomowego, szczególnie 
ważne jest, aby pamiętać, że „głównym procesem 
w MLG jest podejmowanie decyzji i zarządzanie decy-
zjami. Decyzje podejmowane w  wyniku delegowania 
kompetencji (decyzje delegowane) mają charakter 
kolektywny. W  systemie MLG zachodzi proces podej-
mowania decyzji zarówno typu hard law (akty prawne), 
jak i soft law. W MLG władza jest rozproszona w wyni-
ku działania sił oddolnych (subnarodowych) oraz sił 
odgórnych (ponadnarodowych). Jest to także władza 

kooperacyjna, a  nie scentralizowana, i  taki też jest 
proces podejmowania decyzji w  MLG: rozproszony 
i  kooperacyjny. Zatem proces podejmowania decyzji 
w  układzie wielopoziomowym może oddalać się od 
państwa w  dwóch kierunkach: „w  górę” do instytucji 
ponadnarodowych oraz „w dół” do jednostek subnaro-
dowych” (Ruszkowski, 2013, s. 9).

Wielopoziomowość określa współzależność między 
władzami operującymi na różnych terytorialnych po-
ziomach, natomiast zarządzanie (governance) –  współ-
zależność między rządami a  aktorami pozarządowymi 
(Bache, Flinders, 2004, s.  3). Cechą charakteryzującą 
zarządzanie wielopoziomowe jest to, że „może być ukie-
runkowane na różne poziomy –  lokalny, państwowy, 
europejski, globalny, ale i  na różne formy –  sieć, wie-
lopoziomowość, rządzenie partycypacyjne” (Kooiman, 
2010, s.  72). Analiza literatury dotycząca koncepcji 
wielopoziomowego zarządzania jest już na tyle obecna 
w dyskursie praktycznym i teoretycznym, że można do-
konać jej klasyfikacji i  wydzielić określone typy MLG: 
1) MLG rozwoju koncepcji; 2) MLG trajektorii; 3) MLG 
sektorowe; 4) MLG partycypacyjne; 5) MLG ustrojowe 
(Żurek, 2013, s. 91). Według rozwoju koncepcji w MLG, 
wyodrębnia się poziomy konwencjonalne (crisplevels) 

– poziom ponadnarodowy, narodowy i regionalny, a tak-
że poziomy rozmyte (fuzzylevels) (Marks, 1993; Ragin, 
2000, s.  7; Ragin, Pennings, 2005). Klasyfikacja MLG 
oparta na kryterium trajektorii dostrzega w dynamice in-
terakcji wewnątrz MLG minimum trzy kierunki: werty-
kalny, horyzontalny oraz diagonalny (Ruszkowski, 2010, 
s. 268–276). Sektorowa klasyfikacja MLG została wyod-
rębniona na podstawie kryterium polityk sektorowych 
w UE. Z kolei klasyfikacja MLG bazuje na uczestnictwie 
aktorów w  wielopoziomowym zarządzaniu, natomiast 
klasyfikacja MLG wywiedziona z kryterium ustrojowego 
ogniskuje się na kilku istotnych składnikach ustrojowych 
(konstytucja, demokracja, instytucje, regulacja) (Żurek, 
2013, s.  92–101). J. Czaputowicz (2013, s.  127) dodaje, 
że badacze wyróżniają minimum dwa typy wielopozio-
mowego zarządzania: bardziej zhierarchizowany, bliższy 
koncepcji federacji, oraz policentryczny, w  którym wy-
stępuje wielość władz. „W  pierwszym wypadku władza 
jest umiejscowiona na poziomach subnarodowym, 
narodowym i  ponadnarodowym i  podzielona na duże 
segmenty. Realizuje wiele różnorodnych zadań, liczba 
kręgów jurysdykcyjnych jest ograniczona, a  kompeten-
cje na poszczególnych poziomach nie nakładają się na 
siebie. (...) System zarządzania jest uporządkowany, legi-
tymację zapewniają wybory przedstawicieli na poszcze-
gólnych poziomach, a  mobilizacja społeczna następuje 
poprzez „głos”. W drugim wypadku władza jest sieciowa, 
zorganizowana funkcjonalnie, zorientowana na zadania. 
Jurysdykcje na poszczególnych poziomach przecinają się 
i zachodzą na siebie, a obywatel obsługiwany jest przez 
wiele niezależnych instytucji. Legitymacja systemu jest 
słabsza, odpowiedzialność bardziej rozmyta, a  aktorzy 
polegają na stosunkach interpersonalnych”.

Zarządzanie wielopoziomowe spotyka się także 
z  krytyką (Tomaszewski, 2019). Przykładowo, w  2000 
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roku D. Treisman (2000, s. 399–457) twierdził, że MLG 
sprzyja korupcji. Z  kolei A. Jordan (2001, s.  201–202) 
wskazywał, że wielopoziomowe zarządzanie nie jest 
nową teorią, lecz „amalgamatem istniejących teoretycz-
nych stwierdzeń” oraz że model ten przecenia autono-
mię aktorów/graczy subnacjonalnych, a  zwolennicy 
MLG „ignorują bardzo ważny poziom oddziaływań mię-
dzynarodowych”. Inni, w tym G. Peters i J. Pierre (2004), 
wskazywali, że zarządzanie wielopoziomowe zaciera 
odpowiedzialność, natomiast J. Rodden (2006) twierdził, 
że rodzi pokusy moralne. Zarzuty dotyczyły także m.in. 
rywalizujących instytucji (Cerny, 2006, s. 679–695). 

Implementacja zarządzania 
wielopoziomowego

S zukając optymalnych rozwiązań dla zarządzania 
etnopolityką w  państwach Europy Wschodniej, 

wydaje się, że istnieje potrzeba poszukiwania modelu 
działań, wykorzystującego fenomen wielopoziomowe-
go zarządzania, jednocześnie łączącego w  sobie trzy 
poziomy: 1) ponadnarodowy, 2) narodowy, 3) regio-
nalny. Koniecznością jest wskazanie, że koncepcja za-
rządzania wielopoziomowego rozwija się w państwach 
UE i  jest związana z  jej integracją (Czaputowicz, 2013, 
s.  124; Tomaszewski, 2018). W  praktyce –  jak wyka-
zują badania z  lat 1991–2020 –  model jest trudny do 
wdrożenia w państwach subregionu ze względu na brak 
instytucji ponadnarodowej utworzonej przez Białoruś, 
Mołdawię i Ukrainę. Nie oznacza to jednak, że nie moż-
na – „wychodząc poza schemat i  tworząc nową jakość” 

– wykorzystywać jego elementów, założeń i dorobku do 
budowania rozwiązań zarządzania etnopolityką w prze-
strzeni poza Unią Europejską. 

W  warunkach transformacji społeczno-politycznej 
i gospodarczej państw Europy Wschodniej dla wprowa-
dzenia elementów modelu czerpiącego z  zarządzania 
wielopoziomowego w  zakresie etnopolityki kluczowa 
wydaje się otwartość aktorów na zmianę przekonań 
i preferencji w sposobie tworzenia i realizacji etnopoli-
tyki. Mówiąc o ewentualnym wielopoziomowym zarzą-
dzaniu etnopolityką w  państwach subregionu, trzeba 
zauważyć, że całościowy obraz formowania etnopoli-
tyki w subregionie pokazuje, że coraz więcej obszarów 
wymyka się spod jurysdykcji jednego państwa, dotyczy 
subregionu jako całości, a błędy popełniane w zakresie 
etnopolityki przez jedno państwo (odpowiednio przez 
Białoruś, Mołdawię, Ukrainę) mogą mieć konsekwen-
cje dla całego systemu (co widać przez pryzmat aneksji 
krymskiej w 2014 roku i jej wpływ na bezpieczeństwo 
subregionu). Ponadto, zarówno wśród polityków biało-
ruskich, mołdawskich, jak i  ukraińskich niejednokrot-
nie widoczny jest brak skłonności do organizowania 
przedsięwzięć analitycznych. Blokadą w  rozwoju 
etnopolityki jest brak profesjonalnych i  bezstronnych 
działań, a  także deficyt konfrontowania różnych argu-
mentów i racji, z których mógłby wyłonić się obiektyw-
ny obraz sytuacji. W przestrzeni państw subregionu wi-
dać, że z jednej strony politycy posiadają umiejętności 

„analizy produktu”, jaki powstaje w  wyniku realizacji 
etnopolityki, z  drugiej nie umieją ocenić jej efektów. 
W  badanych państwach obserwuje się niską jakość 
przywództwa politycznego (szczególnie na Ukrai nie 
i  w  Mołdawii), niewielkie znaczenie sfery publicznej 
i  dyskursu publicznego o  zasadniczych kwestiach 
rozwoju państw, wadliwe mechanizmy ustanawiania 
celów strategicznych państwa, słabość instrumentów 
prowadzenia, monitorowania i  ewaluacji etnopolityki, 
a  także brak umiejętności wygenerowania znaczących 
środków na rozwój etnopolityki. Lukę tworzy potencjał 
ekspercki, umiejętność polityków do osiągnięcia we-
wnętrznego konsensusu jako warunku podjęcia dzia-
łań, umiejętności menedżerskie polityków, zdolności 
decydentów do uzyskiwania poparcia politycznego dla 
swoich działań. Niejednokrotnie decydenci zaczynają 
zajmować się problemami etnicznymi, tworzą plany 
ich rozwiązania, gdy powstaje pewna masa krytyczna 
w  postaci presji społecznej albo presji grup intere-
sów. Czasami jest to presja wynikająca z  widocznych 
skutków danego problemu, co było widoczne podczas 
wydarzeń krymskich i co można dostrzec w kontekście 
wojny w Donbasie. 

Zarządzanie etnopolityką stanowi proces skompliko-
wany, pełen złożoności, w  którym relacje przestrzenne 
oraz procesowe tworzą siatkę relacji. Ewentualne wie-
lopoziomowe zarządzanie etnopolityką w  państwach 
subregionu poza współpracą interesariuszy poziomu 
subpaństwowego (obejmującego przestrzennie cały 
subregion, Białoruś, Mołdawię, Ukrainę –  instytucje 
ponadnarodowe, rządy państw, eksperci), państwowe-
go (przestrzennie obejmujące poszczególne państwo 
subregionu –  rządy państwa, organy władzy publicz-
nej, organizacje pozarządowe, organizacje mniejszości 
narodowych i  etnicznych, grupy interesu, społeczeń-
stwo obywatelskie w  danym państwie) i  regionalnego 
(przestrzennie obejmujące jednostki administracyjne 
poszczególnych państw, zwłaszcza te, w których zróżni-
cowanie etniczne ma istotne znaczenie –  władze szcze-
bla lokalnego, regionalne organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, regionalne organizacje mniejszości 
narodowych i  etnicznych, regionalne grupy interesu, 
regionalne wspólnoty i zrzeszenia) oraz współdziałania 
sektora publicznego i  prywatnego, zakłada współpracę 
sektorową. Ważną rolę odgrywa każdy poziom – szcze-
gólne miejsce dotyczy samorządów lokalnych, które 
z  racji swojej specyfiki są  najbliżej obywateli, widząc 
ich zróżnicowanie etniczne i wynikające z tego potrzeby 
społeczno-polityczne, ekonomiczne, kulturalne i  ewen-
tualne napięcia międzyetniczne (m.in. ich podłoże, skalę, 
zasięg oddziaływania). Model ten daje również możliwo-
ści organizacjom mniejszości narodowych i  etnicznych 
do uczestniczenia w identyfikowaniu celów etnopolityki. 
Istotne jest, że organizacje te najczęściej są  najliczniej 
reprezentowane i  najbardziej aktywne na poziomie 
regionalnym/lokalnym. Podejście wielopoziomowego 
zarządzania modyfikuje pozycję organizacji mniejszości 
narodowych i  etnicznych z  przedmiotu etnopolityki 
w aktywnego uczestnika procesu decyzyjnego.
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Poprzez włączenie nowych aktorów, wielopoziomo-
wy charakter konceptu prowadzi do skoordynowania 
działań państw subregionu oraz władz państwowych 
i  lokalnych, opartych na partnerstwie i służących two-
rzeniu i  realizowaniu etnopolityki. Wielopoziomowe 
zarządzanie etnopolityką łączy się z  odpowiedzial-
nością jego aktorów (podmiotów) za bezpieczeństwo 
na poziomie subregionu, państwa, a  także samorządu. 
Tym samym potrzebna jest ponadnarodowa instytucja 
zajmująca się przestrzenią etnopolityczną Białorusi, 
Mołdawii i  Ukrainy, która wpływałaby nie tylko de 
iure, ale i  de facto na zaangażowanie aktorów, repre-
zentujących różne poziomy zarządzania etnopolityką. 
Wobec formułowania etnopolityki istotne znaczenie 
ma również finansowanie sieci współpracy, spotkań 
czy finansowanie badań procesów etnopolitycznych. 
Ważne jest, aby model wielopoziomowego zarządzania 
etnopolityką rozpatrywać przez pryzmat roli i partycy-
pacji aktorów.

Dodać należy, że w polityce państw subregionu wła-
dze lokalne głównie biorą odpowiedzialność za wdroże-
nie prawa z poziomu państwowego oraz wykonywanie 
ustawowo przyznanych zadań. Bez uwzględniania przez 
władze państwowe specyfiki etnicznej poszczególnych 
jednostek samorządu terytorialnego, prawo niejako stoi 
w opozycji wobec rzeczywistej sytuacji na określonym 
poziomie regionalnym. Ma to szczególne znaczenie wo-
bec rosnącej aktywności społeczno-politycznej mniej-
szości narodowych i  etnicznych. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że wzmocnienie roli nowych aktorów 
pozainstytucjonalnych, takich jak organizacje pozarzą-
dowe mniejszości narodowych i  etnicznych reprezen-
tujących interesy swoich rodaków, przełożyłoby się na 
większą ilość decyzji podejmowanych ze współudziałem 
opinii publicznej przez konsultacje społeczne. Mając na 
uwadze fakt, że w  przestrzeni subregionu występuje 
upolitycznienie kwestii mniejszości narodowych i  et-
nicznych (szczególnie rosyjskiej), aktywizacja poziomu 
regionalnego (władz samorządowych) w  procesie kon-
sultacji czy wymiany dobrych praktyk, mogłaby stać się 
konstruktywną płaszczyzną dla formułowaniu celów 
i priorytetów etnopolityki w każdym z państw subregio-
nu. Przy czym pamiętać należy, że włączając w proces 
konsultacji coraz większą liczbę interesariuszy, może to 
doprowadzić do przedłużającego się dialogu, który nie 
przełoży się na zmiany legislacyjne –  stąd ważne jest, 
aby miały one dyscyplinę czasową.

Kluczowe działania nawiązania 
współpracy i wypracowania wspólnych 
celów w obszarze etnopolityki 
na poziomach subnarodowym, 
narodowym i regionalnym

Z arządzanie etnopolityką w  państwach subregionu 
jest związane z  klarownym sformułowaniem ce-

lów długoterminowych, określeniem grup docelowych 
prowadzonych działań czy wreszcie wypracowaniem 
narzędzi i  określeniem instytucji, odpowiedzialnych 

za ich realizację. Efektywna etnopolityka w państwach 
Europy Wschodniej wymaga zrozumienia potrzeby 
prowadzenia takich działań oraz woli politycznej 
wprowadzenia dedykowanych mechanizmów praw-
nych umożliwiających ich realizację, co w praktyce łą-
czy się z wypracowaniem nowego modelu zarządzania 
etnopolityką. 

Kluczowe we współpracy i wypracowywaniu wspól-
nych celów w obszarze etnopolityki zarówno na pozio-
mie subnarodowym, narodowym, jak i  regionalnym 
jest: 1) tworzenie katalogów dobrych praktyk (w pań-
stwach subregionu, w  których kwestia mniejszości 
narodowych jest silnie upolityczniona, a  interesy 
państw złożone, w  tym z  uwzględnieniem Federacji 
Rosyjskiej; wypracowywanie wspólnych ram i wymia-
na dobrych praktyk stanowi rozwiązanie, które może 
prowadzić w  konsekwencji do regulacji prawnych); 
2) formułowanie wytycznych w perspektywie krótko-, 
średnio- i  długoterminowej (koniecznością jest iden-
tyfikacja, czy cele aktorów tworzących etnopolitykę 
na każdym z  poziomów (subpaństwowy, państwowy, 
regionalny) mają charakter rozbieżny czy zbieżny; 
procedura wyznaczania celów ma charakter proce-
su złożonego, co również łączy się z  koniecznością 
wprowadzenia rygorów czasowych jej tworzenia i po-
wołania grup eksperckich); 3) tworzenie ilościowych 
i jakościowych wskaźników oraz punktów odniesienia 
(mierzących skuteczność prowadzonych działań; bez 
wypracowania wskaźników nie jest możliwe stwier-
dzenie, czy prowadzone działania są  efektywne); 
4) tworzenie państwowych i subpaństwowych planów 
działania (zróżnicowanie interesów państw może 
utrudniać wspólne spojrzenie na kwestie etnopolityki, 
stąd ważne jest nakreślenie priorytetów bezpieczeń-
stwa subregionu). Taki mechanizm funkcjonowania 
pozwoliłby na wymianę informacji, gromadzenie 
danych i  dobrych praktyk oraz prowadzenie procesu 
monitoringu i ewaluacji działań, co w praktyce sprzy-
ja skuteczności etnopolityki. Niezwykle ważne jest, 
aby powstały nowego typu strategie, których z  jednej 
strony w  etnopolityce państw subregionu brakowa-
ło, z  drugiej są  one kluczowe, ponieważ rozpatrują 
wyzwania nie w  wymiarze „wąskiej perspektywy”, ale 
w oparciu o analizę zjawisk i trendów obserwowanych 
w  subregionie, szerzej w  przestrzeni poradzieckiej, 
a także w Europie, w końcu na świecie. Badania własne 
prowadzą do wniosku, że dla zwiększenia efektywno-
ści etnopolityki w kontekście jej tworzenia i realizacji 
skuteczna może okazać się implementacja elementów 
modelu zarządzania wielopoziomowego. Przy czym 
pamiętać należy, że z jednej strony każde z państw ma 
swoją specyfikę (w zakresie transformacji systemu po-
litycznego, zróżnicowania etnicznego) tworzenia etno-
polityki, z  drugiej inspiracja/wdrożenie istniejących 
już rozwiązań usprawniłoby proces jej projektowania.

W  państwie wielonarodowym zarządzanie etno-
polityką wymaga wielowymiarowych działań. Ranga 
modeli, strategii i  programów oraz etapów realizacji 
etnopolityki ma w  państwach subregionu charakter 



24 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 2/2021

państwowy. Z kolei sama etnopolityka staje się wskaź-
nikiem otwartości i demokratyzacji współczesnego sys-
temu politycznego państw Europy Wschodniej. Jednak 
długotrwały kryzys ekonomiczny, w  którym znajdują 
się niektóre państwa subregionu (według raportu Mię-
dzynarodowego Funduszu Walutowego, w  2018 roku 
Mołdawia zajmowała 133 miejsce na świecie, 2694,469 
USD PKB per capita; przeciętne oficjalne wynagrodze-
nie w  drugim kwartale 2018 roku w  Mołdawii wynio-
sło 375,82 USD, a na Ukrainie – 325,53 USD) (MFW, 
2018), skutkować może ożywieniem dawnych waśni 
narodowościowych, uprzedzeń i  negatywnych stereo-
typów, a także konfliktami etnicznymi z użyciem prze-
mocy, w różnej skali i zasięgu. Tak kształtująca się rze-
czywistość społeczno-polityczna wymusza redefinicję 
modeli etnopolityki w państwach Europy Wschodniej, 
w tym ich modyfikację.

Podsumowanie

N iniejszy artykuł otwiera polski dyskurs naukowy na 
rozważania dotyczące zastosowania modelu wielo-

poziomowego zarządzania do specyfiki państw Europy 
Wschodniej, poszerzając zastany stan wiedzy o: 1)  wy-
jaśnienie istoty zarządzenia wielopoziomowego oraz 
2)  wskazanie elementów modelu wielopoziomowego 
zarządzania, które są możliwe do wdrożenia w etnopo-
lityce wybranych państw Europy Wschodniej.

Z  przeprowadzonych badań wynika, że istnieją ele-
menty modelu wielopoziomowego zarządzania moż-
liwe do wdrożenia w  etnopolityce wybranych państw 
Europy Wschodniej. Zarządzanie wielopoziomowe 
może być ukierunkowane na różne poziomy – lokalny, 
państwowy i subpaństwowy. MLG to wielopoziomowy 
system zarządzania, w  którym występuje kombina-
cja instytucji ponadnarodowych, międzyrządowych 
i  subnarodowych oraz określony stopień centraliza-
cji i  decentralizacji. Wdrożenie modelu zarządzania 
wielopoziomowego w  państwach Europy Wschodniej 
(Białoruś, Mołdawia, Ukraina) jest trudne ze względu 
na brak instytucji ponadnarodowej utworzonej przez 
Białoruś, Mołdawię i  Ukrainę. Nie oznacza to jednak, 
że nie można wykorzystywać jego elementów, założeń 
i  dorobku do budowania rozwiązań zarządzania etno-
polityką w  subregionie. W  warunkach transformacji 
społeczno-politycznej i  gospodarczej państw Europy 
Wschodniej dla wprowadzenia elementów modelu 
czerpiącego z zarządzania wielopoziomowego w zakre-
sie etnopolityki kluczowa wydaje się otwartość aktorów 
na zmianę przekonań i preferencji w sposobie tworze-
nia i realizacji etnopolityki.
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Przypis

1) Do Europy Wschodniej najczęściej zaliczane są  państwa, 
których terytorium w  całości bądź w  dużym stopniu znaj-
duje się w granicach Niziny Wschodnioeuropejskiej. W gra-
nicach regionu znajdują się państwa nadbałtyckie (Litwa, 
Łotwa i  Estonia), państwa wschodniosłowiańskie (Federa-
cja Rosyjska, Ukraina, Białoruś) i  Mołdawia. Badane pań-
stwa (Białoruś, Mołdawia, Ukraina) tworzą także element 
obszaru określanego mianem Europy Środkowo-Wschod-
niej –  przestrzeni identyfikowanej na gruncie geopolityki 
i  stosunków międzynarodowych, w skład której w najszer-
szym ujęciu koncepcyjnym wchodzą: 1) państwa grupy Wy-
szehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry); 2) państwa 
nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia); 3) Białoruś, Ukrai na, 
Mołdawia; 4) państwa powstałe z rozpadu dawnej Jugosła-
wii (Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarno-
góra, Macedonia, Serbia, Kosowo); 5)  pozostałe kraje bał-
kańskie (Albania, Bułgaria, Rumunia). Według klasyfikacji 
ONZ (Wydział Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych) obszar państw Europy Wschodniej tworzą: Białoruś, 
Bułgaria, Czechy, Mołdawia, Polska, Rumunia, Rosja, Sło-
wacja, Ukraina, Węgry.
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Multi-level Governance  
in Ethno-politics of Selected 
Eastern European Countries

Summary

The aim of the article is to indicate the elements of 
multi-level governance model that can be implemented in 
the ethno-politics of selected Eastern European countries. 
In the first part of the text the author discusses what multi-
level governance is. Then, she considers to what extent it is 
possible to implement the model of multilevel governance 
in the management of ethno-politics in the countries of 
the sub-region. In her closing remarks she concludes that 
there are elements of the multi-level governance model 
that can be implemented in the ethno-politics of selected 
Eastern European countries.
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Wprowadzenie

O bserwowane zmiany na rynku pracy, w  tym szczegól-
nie w  obszarze zarządzania kadrami i  wykorzystania 

kapitału intelektualnego w  organizacji, tworzą potrzebę do-
stosowywania z  jednej strony warunków pracy, a  z  drugiej 
kwalifikacji niezbędnych do osiągnięcia zamierzonych celów 
przez organizację. Jeszcze 30 lat temu, w okresie schyłkowym 
socjalizmu w Polsce, analizując politykę kadrową w organi-
zacjach zhierarchizowanych (Kozłowski, 1991), można było 
dostrzec niewielki obszar podmiotowości i  samodzielności 
pracowników w  administracji państwowej. Minione lata 
w Polsce, jak również we wszystkich państwach o rozwiniętej 
cywilizacji opierającej się na nowoczesnych systemach zarzą-
dzania, charakteryzowały się maksymalnym wykorzystaniem 
technologii oraz kapitału intelektualnego do osiągnięcia jak 
największych rezultatów w procesie wytwarzania. Odnosi się 
to do obszaru produkcji materialnej, ale też usług świadczo-
nych przez organizacje sektora publicznego. 

W prezentowanym opracowaniu odniesiono się do zarzą-
dzania kadrami w obszarze czynników funkcjonujących na 
stanowisku pracy i  przekładających się na sukces. Badania 
przeprowadzono w różnych organizacjach celem wskazania 
i  porównania czynników wpływających na podmiotowość 
pracowników. Podstawowy problem podjęty w opracowaniu 
sprowadzono do poszukiwania odpowiedzi na pytanie:

Jakie czynniki i  w  jakim stopniu wpływają na zachowa-
nia pracowników oraz wiążą się z  osiągnięciem sukcesu 
zawodowego?

Dlatego celem badania było wskazanie znaczenia wybra-
nych metodą ekspercką czynników w kształtowaniu podmio-
towej pozycji pracownika w organizacji na podstawie opinii 
pracowników. 

Autorzy uznali ważność wymiaru empirycznego opraco-
wania, będącego owocem badań ankietowych, w  poszuki-
waniu nowych wzorców określających pozycję pracownika. 
Wyniki badań dają możliwość porównania funkcjonującej 
rzeczywistości z dotychczasowymi osiągnięciami nauki. 

Czynniki kształtujące podmiotowość 
pracownika w organizacji

D ążeniem każdego człowieka jest realizacja celów, które 
sobie wytycza w krótszej i dłuższej perspektywie czasu. 

Związane jest to z możliwością wpływania na swoje postępo-

wanie oraz na realizację czynności wynikających z obowiąz-
ków na stanowisku pracy. Często wiąże się to z określonym 
stanem emocjonalnym, który coraz częściej jest przedmio-
tem badań (Czaplicka-Kozłowska, 2019a, s. 14–15). Dążenie 
to niewątpliwie wiąże się z możliwością wpływania na swoje 
postępowanie oraz na realizację czynności wynikających 
z obowiązków na stanowisku pracy. Poczucie podmiotowości 
w realizacji zadań na stanowisku przekłada się na osiągnięcie 
osobistego sukcesu pracownika. Osiągnięcie sukcesu poprze-
dzone jest efektywnym działaniem skutkującym realizacją 
wytyczonego celu, dlatego dążeniem człowieka jest czerpanie 
satysfakcji z końcowego sukcesu a nie procedury prowadzą-
cej do niego (Kożusznik, Adamiec, 1993, s. 63). W drodze do 
osiągnięcia sukcesu mogącego mieć wymiar spełnienia się 
w określonym otoczeniu, często zmuszeni jesteśmy reagować 
na otoczenie, bowiem nasza umiejętność reakcji na sytuację 
może być warunkiem osiągnięcia sukcesu (Guichard, Hute-
au, 2005, s. 53). Trzeba też wskazać na różnice w osobowości 
i  świadomości poszczególnych pracowników przekładające 
się na określone zachowania w miejscu pracy i w finale na za-
dowolenie z realizacji obowiązków na stanowisku pracy (Sie-
kańska, 2004, s. 275–290). Analizując zachowanie człowieka 
i jego opinie o czynnikach wpływających na zachowanie na 
stanowisku pracy, trzeba uwzględnić system ukształtowany 
prawem, w  którym funkcjonuje, oraz sytuację stworzoną 
przez bezpośrednich przełożonych (czynniki wewnętrzne 
dla organizacji, ale zewnętrzne dla pracownika). Zachowanie 
człowieka jest reakcją na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne 
mające wymiar indywidualny i wynikające z tego wszystkie-
go konsekwencje, co definiuje psychofizyczną sprawność 
pracownika (Januszkiewicz, 2010, s.  289–297). Ukształto-
wany zgodnie z  interesem aparatu biurokratycznego sys-
tem prawno-polityczny i  pogłębiony tworzeniem sytuacji 
sprzyjających interesowi osób kierujących organizacjami 
na każdym szczeblu w strukturze zarządzania prowadzi do 
zachowań całkowicie zależnych i pozbawionych cech, jakie 
w nauce odnoszącej się do przedsiębiorczości przypisywano 
przedsiębiorcom. Na zniewolenie członka każdej organizacji, 
w  której system i  sytuacja zostały podporządkowane osią-
gnięciu celów elit biurokratyczno-rządzących, zwrócił uwagę 
P. Zimbardo (2009) w opracowaniu Efekt Lucyfera.

W  każdej organizacji nastawionej na tworzenie produk-
tów materialnych czy niematerialnych jakość wykonywanych 
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zadań zależy od podejścia pracowników do wykonywanych 
czynności i dlatego powinny być one wsparte odpowiednio 
ukształtowanymi warunkami pracy, co zawsze przełoży się na 
sukces całej organizacji. Można przyjąć, że pracownik swoim 
zachowaniem w miejscu pracy dąży do osiągnięcia sukcesu 
zawodowego, zatem osiągnięcia wyjątkowego i oczekiwane-
go rezultatu (Sobczyk, 2009, s. 86), a w końcu do zdobycia 
satysfakcjonującej pozycji na rynku konkurencyjnym (Sie-
bert, Kraimer, 2014, s. 416). Aby to osiągnąć podnosi swoje 
kwalifikacje, stara się w realizacji zadań korzystać z wiedzy 
współpracowników oraz dzielić się swoją wiedzą (Sutherland, 
Canwell, 2007, s. 181–182). Organizacja, chcąc odnieść suk-
ces, powinna inwestować w kapitał ludzki, zwracając uwagę 
na cechy socjodemograficzne oraz sytuację na rynku pracy 
(Kühne, 2009, s. 53). Trzeba zauważyć, że sukces zawodowy 
może zostać osiągnięty tylko wtedy, gdy pracownik wyróżnia 
się spośród innych i zostanie to zauważone i docenione przez 
przełożonych oraz gdy pracownik uzyska wartościową nagro-
dę, którą w wymiarze subiektywnym wysoko oceni (Micha-
lak, 2007, s. 34). Niezbędnym warunkiem sukcesu jest rozwój 
zawodowy (Podolska-Filipowicz, 2008, s.  163) opierający 
się na nabywaniu nowych umiejętności, zatem zmierzający 
do ukształtowania zachowań świadczących o  poprawnym 
reagowaniu na czynniki występujące w otoczeniu stanowiska 
pracy. Na sukces zawodowy, stąd osiągnięcie czegoś, co wią-
że się z wykonywanym zawodem (Markowski, 2003, s. 18), 
wpływ ma wiele czynników, wśród których dominuje ogólne 
zachowanie produktywne, cierpliwość, pilność, uprzejmość, 
opanowanie, gotowość do wysiłku, motywacja do pracy, 
zdolności werbalne i komunikacja interpersonalna oraz zdol-
ności twórcze (Becker-Pestka i in., 2017, s. 45–46).

Przyjmuje się, że kierowanie organizacją powinno być 
powiązane z  tworzeniem pozytywnego nastawienia pra-
cowników do realizowanych zadań, ale też do samokontroli 
i kierowania swoją osobowością tak, aby oddziaływanie na 
pracowników miało wymiar pozytywny, przekładający się 
na akceptowany zbiór czynników (Altman, 1997) mających 
wpływ na procedury związane z  realizacją zadań na stano-
wisku. Praca w określonej organizacji i na określonym stano-
wisku bardzo często dominuje w życiu człowieka i wpływa 
na jego wymiar prywatny. Chcąc osiągnąć sukces ludzie 
dokonują samooceny, zatem poznają siebie i porównują swo-
je umiejętności i wiedzę z wymogami rynku pracy (Pietru-
szewski, 2014, s. 65–66). Ważne jest też wytrwałe dążenie do 
celu bez względu na pojawiające się ryzyko czy konieczność 
poświęcenia dużej ilości czasu (Lemańska-Majdzik, Tomski, 
2013, s. 207–208). Aby jednak osiągnąć sukces, niezbędne jest 
nie tylko umiejętne reagowanie na wewnętrzne zachowania 
wynikające z  osobowości, ale też na zewnętrzne czynniki 
wpływające na zachowania pracownika i  mające na celu 
osiągnięcie sukcesu (Zimbardo, 1999, s.  468). W  obrębie 
czynników zewnętrznych niezbędne jest tworzenie w sekto-
rze publicznym transparentnego dla pracowników tych or-
ganizacji systemu wypracowanych i realizowanych procedur 
decyzyjnych. System zarządzania organizacją powinien być 
tak zbudowany, aby pozytywnie wpływał na zachowania pra-
cownicze, zatem powinna funkcjonować racjonalna polityka 
odnosząca się do pozyskiwania pracowników i też ich rozwo-
ju oraz nagradzania (Bogdalski, 2015, s. 47). 

Prezentowany w nauce polskiej obraz funkcjonowania or-
ganizacji zhierarchizowanych, zazwyczaj ukazuje pozytywnie 
ukształtowany system, w  którym dominuje podmiotowość 
pracownika. Przeprowadzone badania w różnych typach or-
ganizacji i szczególnie w organizacjach zhierarchizowanych 
zmierzały do ukazania prawdziwego oblicza pozycji pracow-
nika w  tych organizacjach. Służyła temu nie tylko wiedza 
autorów o funkcjonowaniu tych organizacji, ale też metoda 
prowadzonych badań m.in. wśród pracowników organizacji 
zhierarchizowanych, ale w  ich wymiarze prywatnym – naj-
częściej poza miejscem pracy. Dlatego podjęte badania i cel, 
jaki postawili sobie autorzy, zmierzają do ukazania rzeczy-
wistego obrazu czynników wpływających na podmiotowość 
pracowników w organizacjach zhierarchizowanych. 

Metoda badawcza

S tudia nad czynnikami kształtującymi postawy pracowni-
ków organizacji zhierarchizowanych, w porównaniu do 

pracowników innych sektorów, poprzedziło skonstruowanie 
ankiety oraz przeprowadzenie badań i  analiza w  oparciu 
o  uzyskane zmienne ilościowe i  jakościowe. Badania prze-
prowadzono, stosując metodę sondażu diagnostycznego 
z wykorzystaniem techniki badań ankietowych, na potrzeby 
których przygotowano narzędzie badawcze w  postaci kwe-
stionariusza ankietowego, opracowanego metodą ekspercką. 
Zawarte w ankiecie pytania zostały podporządkowane pro-
blemom związanym z realizacją założonego celu badawczego. 
Istotą przeprowadzonych badań było odniesienie się przede 
wszystkim do zmiennych jakościowych, bowiem w  ich ob-
rębie można dostrzec przyczynę określonych zachowań, nie 
zawsze uzewnętrznianych (Krok, 2015, s. 55). Badania prze-
prowadzone zostały w drugiej połowie 2019 i na początku 
2020 roku przez autorów opracowania. Łącznie przebadano 
910 osób w trzech typach organizacji, w tym:

• pracowników organizacji zhierarchizowanych –  sta-
nowiących środowisko pracowników służb mundu-
rowych, szczególnie policjantów (626 osób –  68,8% 
badanej populacji),

• pracowników sektora publicznego –  do grupy tej za-
liczono pracowników urzędów administracji publicz-
nej (81 osób – 8,9% badanej populacji), pracowników 
przedsiębiorstw sektora publicznego (80 osób – 8,8% 
badanej populacji), pracowników oświaty (33 osoby 

– 3,6% badanej populacji) – łącznie 194 osoby, co sta-
nowi 21,3% badanej populacji,

• pracowników sektora prywatnego –  90 osób –  9,9% 
badanej populacji.

Celem badań było uzyskanie opinii respondentów, jakie 
czynniki i w jakim stopniu wpływają na zachowania pracow-
ników oraz wiążą się z osiągnięciem sukcesu zawodowego. 
Przeprowadzenie badań w tak różniących się organizacjach 
zmierzało do uzyskania jak najbardziej rzeczywistego obra-
zu relacji występujących w tych organizacjach. Trzeba pod-
kreślić, że w każdej organizacji występuje dostosowywanie 
jej struktury do zadań realizowanych przez tę organizację 
( Augustyński, 2013, s.  9). W  analizowanych organizacjach 
mamy do czynienia z występowaniem różnego układu struk-
tur czy zespołów pracowniczych. Przekłada się to na  realizację 
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zadań przez pracowników w  trybie indywidualnym lub 
zespołowym. Odnosząc się do sukcesu zawodowego, przede 
wszystkim przeanalizowano opinię osób wykonujących 
określone zawody (Strużyna, Marzec, 2015, s. 11–26) i tym 
samym dokonano porównania czynników wpływających na 
zachowania i też funkcjonujących w obrębie stanowiska mię-
dzy badanymi organizacjami. Funkcjonowanie organizacji 
mundurowych w swej istocie ma wymiar bardziej zbiorowy 
niż indywidualny, a sukces zawodowy bardzo często zależy 
od właściwego wkładu poszczególnych funkcjonariuszy w re-
alizację zbiorowego celu całej organizacji (Augustyński, 2013, 
s. 42). Trzeba też mieć na uwadze, że ocena poszczególnych 
czynników wpływających na podmiotowość pracownika 
i przekładająca się na sukces osobisty ma wymiar subiektyw-
ny (Ratajczak, 1998, s. 11–31), determinowany kwalifikacja-
mi i cechami ujawniającymi się w umiejętności właściwego 
reagowania na wszystkie czynniki kształtujące zachowanie 
pracownika (Siekańska, 2004, s. 275–290) i realizację zadań 
na stanowisku. Rzeczą oczywistą jest, że odniesienie sukcesu 
w działalności organizacji zależy od wielu czynników, wśród 
których podstawowe znaczenie mają kwalifikacje jej pracow-
ników. Ważna jest także pozycja kierownika i jego aktywny 
udział w procesie zarządzania oraz efektywnego wykorzysta-
nia zasobów organizacji, w tym przede wszystkim zasobów 
ludzkich (Kozłowski, Czaplicka-Kozłowska, 2014, s. 11).

Analizując cechy pracowników zatrudnionych w  bada-
nych organizacjach, dokonano pogrupowania osób o zbliżo-
nych cechach. Dlatego, biorąc pod uwagę średnie miesięczne 
wynagrodzenie w 2019 roku dochody poniżej 3610 złotych 
(średnia płaca netto w 2019 roku) osiągało 42,9% – w przy-
padku pozostałych dochody były wyższe. Analizując wiek, 
można zauważyć, że 16,7% badanych miało poniżej 29 lat, 
a 8,6% powyżej 50 lat. Najliczniejsza grupa była w wieku od 
30 do 39 lat (41,1%) oraz od 40 do 49 lat (33,6%). Biorąc 
pod uwagę wykształcenie, największą grupę stanowiły osoby 
z wyższym wykształceniem (58,7%) oraz policealnym i śred-
nim (38,7%), a najmniejszą – z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym i niższym (2,6%). Analizując staż pracy, 13,7% 
respondentów miało staż pracy poniżej 5  lat, od 6  do 10 
lat miało 18,5% i najwięcej osób miało staż od 11 lat do 20 
(39,9%) i powyżej 21 lat (27,9%). 

Wyniki badań

A nalizując odpowiedzi respondentów, trzeba przyjąć, że 
zaprezentowane opinie mają przede wszystkim wymiar 

subiektywny i  są  odzwierciedleniem relacji przedmiotowo-
-podmiotowej pracownika w  organizacji. Zmiany dokonu-
jące się w społeczeństwach całego świata prowadzą do coraz 
większego uzależnienia się ludzi od otoczenia, w  którym 
poszczególne etapy rewolucji przemysłowej czy zmiany spo-
łeczne i  polityczne tworzą modele, w  których technologia 
zarządzania często zmierza do podporządkowania pracow-
ników i sprowadzenia ich do roli doskonałych wykonawców 
zadań. Badania prowadzone były właśnie w obszarze takich 
grup pracowników, a nie wśród osób kształtujących zasady 
i  technologię funkcjonowania tych organizacji. W  ramach 
przeprowadzonych badań przeanalizowano 25 czynni-
ków (rys. 1) wpływających na zachowania pracowników, 

 występujących najczęściej w ich otoczeniu i mających wpływ 
na awans zawodowy. Analizując wyniki badań, połączono od-
powiedzi „w pełni mnie dotyczy” i „jestem taki” oraz „bardzo 
rzadko jestem taki” i „nie jestem taki”.

Analizując opinie badanych, można zauważyć, że naj-
więcej opinii pozytywnych uzyskała cecha, jaką jest satys-
fakcja czy zadowolenie z wykonywanej pracy. Zadowolenie 
z pracy zależy od wielu czynników składających się na sumę 
osobistych oczekiwań pracownika i jest skutkiem własnych 
obserwacji oraz otrzymywanych informacji zwrotnych od 
innych osób (Sowińska, 2014, s.  2–3). Można przyjąć, że 
satysfakcja jest subiektywnym odczuciem określającym 
przystosowanie się do wymogów na stanowisku pracy (Ra-
tajczak, 1998, s. 11–31). Cechę tę podkreśliła najliczniejsza 
grupa pracowników sektora publicznego (15,4%), duża 
grupa pracowników sektora prywatnego (20%) oraz pra-
cowników organizacji zhierarchizowanych (9,7% badanych). 
Badając satysfakcję z  wykonywanej pracy, w  największym 
stopniu wykazują ją kobiety (17,1% – mężczyźni 9%), osoby 
zajmujące stanowiska samodzielne (12,6%) i też najmłodsi 
badani (15,1%). Jednocześnie z drugiej strony pracujący na 
stanowiskach samodzielnych w największym stopniu nie od-
czuwają satysfakcji z wykonywanej pracy (62,4%), podobnie 
osoby legitymujące się najniższym stażem pracy (80%). Na 
drugim miejscu badani wymienili zdolność reprezentowania 
grupy i występowania w jej imieniu. Czynnik ten najczęściej 
wskazali pracownicy sektora prywatnego (17,7%) i publicz-
nego (17%), a w organizacjach mundurowych wskazało go 
tylko 5,7%. Aż 72,3% osób na kierowniczych stanowiskach 
nie wykorzystuje w  pracy zdolności do reprezentowania 
grupy i  występowania w  jej imieniu. Na trzecim miejscu 
badani wskazali zdolność do myślenia abstrakcyjnego. Swój 
pozytywny stosunek do występowania takiego zachowania 
określili przede wszystkim pracownicy służb mundurowych 
(13,5%), następnie pracownicy sektora prywatnego (13,3%) 
i sektora publicznego (12,4%) – cecha ta w obu tych grupach 
znalazła się na czwartym miejscu. Jednocześnie aż 64,8% 
osób z  wyższym wykształceniem stwierdziło, że taka zdol-
ność nie jest potrzebna na ich stanowisku pracy.

Najczęściej podkreślaną cechą przez pracowników sek-
tora prywatnego była możliwość podejmowania decyzji 
(30%). Zachowanie takie w trakcie realizacji zadań wystę-
puje w  niewielkim stopniu wśród pracowników sektora 
publicznego (3,1%) i  organizacji mundurowych (0,5%). 
Trzeba podkreślić, że mężczyźni (87,4%) oraz pracownicy 
służb mundurowych wskazali najmniejszą możliwość do 
podejmowania decyzji (89%), podobnie 87,5% badanych 
w  grupie kierujących zespołem pracowniczym oraz osób 
z  wyższym  wykształceniem (86,1%). Natomiast pracow-
nicy sektora publicznego najczęściej w realizacji zadań na 
stanowisku wskazywali na występowanie postawy twórczej 
(18%). Trzeba podkreślić, że współcześnie mamy do czy-
nienia najczęściej z realizacją zadań na niższych szczeblach 
w  strukturze zarządzania w  poszczególnych sektorach 
gospodarki, a  także w  organizacjach sektora publicznego. 
Rea lizując zadania na stanowisku, tylko w  niewielkim 
stopniu na osiągnięcie sukcesu ma wpływ postawa twór-
cza, bowiem pracownicy najczęściej wykonują polecenia 
przełożonych bez wkładu własnych pomysłów. Dlatego 
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zarówno wśród pracowników sektora prywatnego (7,8%), 
jak i w organizacjach mundurowych (8%) postawa twórcza 
w  realizacji zadań na stanowisku jest zjawiskiem rzadko 
występującym. 

Przyjmuje się, że efektywność w realizacji zadań każdej 
organizacji zależy przede wszystkim od wdrażania do ich 
rea lizacji nowoczesnych procedur wypracowanych przez 
ekspertów z  określonych dziedzin nauki. Prowadząc ba-
dania, ich wynikiem jest budowanie rekomendacji okre-
ślających wzorce technologiczne, w  tym też odnoszące 
się do technologii zarządzania (Czaplicka-Kozłowska, 
2019b, s. 36). Na ich podstawie buduje się system prawny 
i  kształtuje sytuacje wpływające na zachowania pracow-
ników w organizacji tak, aby przekładało się to na wysoką 
efektywność realizowanych zadań na stanowisku. Istotne 
w  tym wszystkim jest tworzenie warunków do rozwoju 
zawodowego łączącego w  sobie rozwijanie zaintereso-
wań i  zdolności (Matthews i  in., 2008, s.  168). Dlatego 
pracownicy w  każdej organizacji, szczególnie w  służbach 
mundurowych, urzędach i  placówkach oświatowych, 
a  także przedsiębiorstwach prywatnych, na stanowiskach 
wymagających dużych umiejętności wykorzystują zdobytą 
wiedzę w procedurach decyzyjnych i wykonawczych. Nie-
zbędne jest wykorzystywanie wiedzy najnowszej, zatem 
potrzeba stałego doskonalenia swojej wiedzy w  różnego 
rodzaju formach kształcenia. W  prowadzonych bada-
niach poproszono respondentów o  opinię, czy w  trakcie 

realizowanych zadań udaje się łączyć teorię z  praktyką, 
zatem wykorzystywać zdobytą wiedzę do efektywnego 
wykonywania czynności na stanowisku. Trzeba podkreślić, 
że aż 83,9% pracowników służb mundurowych wskazało 
niewielki wpływ w  realizacji swoich obowiązków wiedzy 
wyniesionej z   poszczególnych etapów kształcenia. Najwię-
cej osób z sektora prywatnego wskazało wykorzystywanie 
teorii wyniesionej ze szkół w praktyce (11,1%) oraz w orga-
nizacjach sektora publicznego (3,6%). System kształcenia 
skierowany jest, a przynajmniej powinien być, na przygo-
towanie człowieka do wykonywania określonych czynno-
ści w życiu zawodowym, ale też prywatnym. Dokonujący 
się szybko postęp w nauce i tym samym przekładający się 
na tworzenie nowych technologii i  zasobów wykorzysty-
wanych w pracy wymaga ciągłego uczenia się i poszukiwa-
nia nowych rozwiązań doskonalących realizowanie zadań. 
Współczesność wymaga stałego doskonalenia umiejętności 
i  dlatego uczenie się jest niezbędne, aby zachować swoją 
pozycję zawodową i społeczną. Odnosząc się do tej kwestii, 
poproszono respondentów o  opinię, czy podnoszą swoje 
kwalifikacje i  czy występuje w  ich otoczeniu możliwość 
ciągłego podnoszenia kwalifikacji? We wszystkich bada-
nych grupach cecha, jaką jest zdolność do uczenia się przez 
całe życie, występuje bardzo rzadko, bowiem 85,8% pra-
cowników organizacji zhierarchizowanych, 81,3% sektora 
publicznego i 80% sektora prywatnego wskazało na brak 
występowania tej cechy.

Zdolność do uczenia się przez całe życie

Konsekwencja w działaniu

Dokładność

Zdolność do współżycia i zgodnej współpracy z innymi ludźmi
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Zdolność do podejmowania decyzji

Umiejętność łączenia teorii z praktyką

Zdolność do porozumiewania się z innymi ludźmi

Umiejętność rozsądnego rozwiązywania konfliktów i zatargów

Umiejętność koncentracji

Wytrwałość

Zdolność do podejmowania odpowiedzialności

Umiejętność obrony własnych interesów

Umiejętność ekonomicznego gospodarowania środkami materiałowymi

Umiejętność ekonomicznego gospodarowania czasem swoim i innych
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Chęć brania udziału w życiu społecznym

Zdolność analizy ponoszonych kosztów własnych działania (fizycznych i psychicznych),

aby nie przekroczyć granic własnych możliwości

Zrozumienie związków między techniką i nauką a sytuacją społeczną

Zdolność do myślenia abstrakcyjnego

Zdolność do wytyczania sobie dalekosiężnych celów

Zdolność prawidłowego negocjowania

Odczuwanie satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy

Zdolność reprezentowania grupy i występowania w jej imieniu

Postawa twórcza
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Rys. 1. Czynniki ukazujące podmiotowość pracownika – perspektywa pracownika (%)
Źródło: opracowanie własne 
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Niewątpliwie obok kwalifikacji znaczenie w realizacji 
zadań organizacji ma wytrwałość i upór związany z wyko-
nywaniem określonych czynności na stanowisku. Trwa-
nie w pozycji dążenia do celu a nie rezygnacja i cofanie 
się są ważne nie tylko w osiągnięciu osobistego sukcesu, 
ale też całej organizacji, w której jesteśmy pracownikiem. 
Jednak z  badań wynika, że wytrwałość i  zdolność do 
wytyczania sobie dalekosiężnych celów jest czynnikiem 
bardzo rzadko występującym w czasie realizacji zadań na 
stanowisku. Na zdolność do wytyczania sobie dalekosięż-
nych celów wskazali przede wszystkim pracownicy sek-
tora publicznego (14,4%) i  sektora prywatnego (11,1%), 
a  w  najmniejszym stopniu pracownicy służb mundu-
rowych (8,1%). Aż 67,9% osób kierujących zespołem 
pracowniczym nie wykorzystuje cechy, jaką jest zdolność 
do wytyczania sobie dalekosiężnych celów. Natomiast 
wytrwałość jest cechą, którą wskazało tylko 0,6% pracow-
ników służb mundurowych i 2,2% pracowników sektora 
prywatnego oraz 4,1% sektora publicznego. Korzystniej 
kształtuje się występowanie cechy, jaką jest upór, bowiem 
aż 7,8% pracowników sektora publicznego i  3,3% sekto-
ra prywatnego oraz 2,6% służb mundurowych wskazało 
na występowanie tej cechy w realizacji zadań na ich sta-
nowisku. Podobnie można odnieść się do konsekwencji 
w działaniu, gdyż w realizacji zadań na stanowisku pracy 
cecha ta ma znaczenie nie tylko w  osiągnięciu sukcesu 
organizacji, ale też sukcesu osobistego przekładającego 
się na wyższą ocenę pracownika. Niewątpliwie powinno 
to przełożyć się na wyższe wynagrodzenie czy awans sta-
nowiskowy. Pracownicy sektora prywatnego najczęściej 
podkreślali, że cecha ta nie ma znaczenia w realizacji ich 
obowiązków na stanowisku (84,5%). Podobnie w organi-
zacjach zhierarchizowanych konsekwencja w  działaniu 
nie jest cechą występującą w realizacji zadań na stanowi-
sku (86,3% – w organizacjach sektora publicznego 73,7%).

Analizując pozostałe czynniki, można wskazać, że chęć 
brania udziału w życiu społecznym występuje wśród 10,3% 
pracowników sektora publicznego i 10% pracowników or-
ganizacji prywatnych oraz 7,8% w organizacjach munduro-
wych. Cecha ta wiąże się ze zdolnością do porozumiewania 
się z  innymi ludźmi, zatem współpracownikami, ale też 
otoczeniem. Z badań wynika, że współdziałanie w grupie 
a nie konkurowanie tylko i jedynie i swoisty egoizm w rea-
lizacji zadań występuje przede wszystkim w organizacjach 
prywatnych (8,9%), następnie w  organizacjach sektora 
publicznego (3,6%) i  służbach mundurowych (0,2%). Po-
dobnie jak zdolność porozumiewania się z innymi ludźmi 
również zdolność do współżycia i  zgodnej współpracy 
z innymi ludźmi w najmniejszym stopniu występuje w or-
ganizacjach zhierarchizowanych (85,8%), a  najczęściej 
w organizacjach prywatnych (6,6%). Podobnie jest z umie-
jętnością negocjowania, bowiem czynnik ten bardzo rzadko 
występuje w organizacjach mundurowych (2,6%), rzadziej 
niż w sektorach publicznym (14,9%) i prywatnym (11,1%). 
Zdolność taką przejawiają przede wszystkim kobiety (10%) 
a nie mężczyźni (3,7%).

Realizacja zadań zależy też od właściwego zorganizowa-
nia czasu pracy i wykorzystania zasobów materialnych oraz 
kadrowych organizacji. W  ocenie respondentów dokład-

ność na stanowisku pracy nie jest czynnikiem występują-
cym w realizacji zadań, na co wskazało 90% pracowników 
sektora publicznego, 87,7% pracowników służb munduro-
wych i 85,5% pracowników sektora prywatnego. Podobnie 
sumienność w realizacji zadań nie odnosi się praktycznie 
do całej badanej populacji, bowiem nie ma zazwyczaj z nią 
do czynienia – podkreśliło tę cechę ponad 90% badanych 
we wszystkich grupach zawodowych. Realizując zadania, 
szczególnie mające dużą złożoność proceduralną, nie-
zbędne jest posiadanie umiejętności koncentracji, zatem 
zwracanie uwagi na właściwe wdrażanie kolejnych etapów 
procesu wytwarzania i  śledzenie postępu w  ich realizacji. 
Koncentracja jest cechą, z którą nie mają do czynienia służ-
by mundurowe (0,2% wskazało na występowanie tej cechy) 
i  w  niewielkim stopniu pracownicy sektora publicznego 
(4,1%) oraz sektora prywatnego (6,6%). Podobnie można 
odnieść się do kwestii podmiotowości człowieka na stano-
wisku pracy, gdyż wiąże się ta cecha z umiejętnością obrony 
własnych interesów, zatem dbanie o to, aby osiągać określo-
ne korzyści wynikające z dobrej realizacji zadań na stano-
wisku. Posługiwanie się taką umiejętnością nie jest cechą 
występującą przede wszystkim w organizacjach munduro-
wych (79,6%), a  najczęściej występującą w  organizacjach 
sektorów publicznego (4,6%) i  prywatnego (4,4%). Reali-
zacja zadań na stanowisku często stwarza konflikty. Ich 
umiejętne rozwiązywanie prowadzi do osiągnięcia sukcesu. 
Z badań wynika, że w organizacjach mundurowych cecha, 
jaką jest właśnie umiejętność rozsądnego rozwiązywania 
konfliktów praktycznie nie występuje (83,8%). Z  cechą 
taką mają najczęściej do czynienia pracownicy sektora pry-
watnego (16,7%) i w niewielkim stopniu sektora publiczne-
go (3,6%). Duże znaczenie w realizacji zadań ma przepływ 
informacji i  związane z  tym właściwe gospodarowanie 
czasem swoim i współpracowników. Z przeprowadzonych 
badań można wnioskować, że pracownicy służb mundu-
rowych najczęściej nie mają wpływu na gospodarowanie 
czasem swoim i  innych współpracowników (74%). Więk-
szy wpływ mają pracownicy sektora publicznego (6,7%) 
i organizacji prywatnych (3,3%).

Duże znaczenie w  realizacji zadań ma dbałość o  po-
wierzone mienie na stanowisku pracy, zatem umiejętność 
właściwego gospodarowania środkami materiałowymi. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że pracownicy służb 
mundurowych (79,7%) nie mają do czynienia z  taką 
umiejętnością na stanowisku. Nie dotyczy to też badanych 
pracowników sektorów publicznego (68%) i  prywatnego 
(66,7%). Do rzadkości należą sytuacje, w  których pra-
cownik podejmuje próbę analizy ponoszonych kosztów 
i tak dzieje się przede wszystkim w sektorach prywatnym 
(13,3%) oraz publicznym (10,8%), a  w  najmniejszym 
stopniu wśród pracowników służb mundurowych (3,4%). 
Kwestia ta wiąże się z  koniecznością przyjmowania na 
siebie odpowiedzialności za skutki podejmowanych de-
cyzji. Z badań wynika, że pracownicy sektora publicznego 
(4,1%) i organizacji zhierarchizowanych (2,1%) podobnie 
odnieśli się do kwestii zdolności do podejmowania od-
powiedzialności w  odróżnieniu od pracowników sektora 
prywatnego, którzy wykazali się największą zdolnością do 
podejmowania odpowiedzialności (14,4%). 
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Podsumowanie

P raca jest podstawową czynnością towarzyszącą każ-
demu człowiekowi w  jego życiu. Praca w  wymiarze 

prywatnym czy w  ramach zadań wykonywanych na rzecz 
 pracodawcy zawsze zmierza do wytworzenia określonych 
dóbr tak, aby zaspokoić swoje potrzeby życiowe (Mazur, 
2013, s. 157). W obrębie czynności wchodzących w obszar 
pracy zawodowej dąży się do tego, aby jakość tej pracy nie 
tylko przekładała się na korzyści dla organizacji i pracowni-
ka, ale też na osiągnięcie sukcesu na rynku, w którym wystę-
puje liczna konkurencja. Dlatego pracodawcy dążą nie tylko 
do tego, aby produkować, ale też aby końcowe efekty były jak 
najkorzystniejsze i  stanowiły pozytywną ocenę organizacji. 
W  obrębie każdej organizacji buduje się określoną kulturę 
i uzewnętrznia jej obraz w celu przyciągnięcia jak najlepszej 
kadry pracowniczej. W  obrębie tej kultury opracowuje się 
model, w skład którego wchodzą motywatory pozapłacowe 
mające wymiar wewnętrzny i  zewnętrzny i  przekładające 
się na czynniki oddziałujące na zachowania pracownika. 
Właśnie takie czynniki kształtujące postawy pracownicze 
i występujące w organizacji świadczą o doborze osób o roz-
winiętych potrzebach społecznych, szczególnie z  obszaru 
samorealizacji (Kopertyńska, 2008, s.  199). Zachowanie 
człowieka jest funkcją czynników zewnętrznych oddzia-
łujących na niego, jak też wewnętrznych wywodzących 
się z  jego osobowości i  świadomości. Przekłada się to na 
ukształtowanie pozycji pracownika w  organizacji i  ma to 
wymiar podmiotowości lub przedmiotowości, zatem kim 
lub czym jest pracownik w całym procesie realizacji zadań 
(Jaremczuk, 2012). Funkcjonowanie organizacji, szczegól-
nie organizacji zhierarchizowanych, ale w  ostatnim czasie 
też przedsiębiorstw produkcyjnych, coraz częściej ulega 
ubezwłasnowolnieniu przez rozwijający się system biurokra-
tyczno-polityczny. Jak zwraca uwagę na to Jan Paweł II (1987 
za Jaremczuk, 2012, s. 95), przedsiębiorczość jako twórcza 
inicjatywa przekształca się w  bierność, zależność i  podpo-
rządkowanie. Dominuje scentralizowany i wieloszczeblowy 
system administracyjno-biurokratyczny wpływający nie 
tylko na przedsiębiorców, ale na wszystkie organizacje 
sektorów publicznego i prywatnego. Porównanie wyników 
badań oraz osiągnięć nauki wskazuje na postępujący proces 
obniżania się obszaru podmiotowego traktowania pracow-
nika. Współcześnie na zachowanie człowieka w organizacji 
oddziałuje przede wszystkim ukształtowany przez władze 
państwowe system określający prawno-polityczne zasady 
funkcjonowania państwa i  jego struktur, od najwyższego 
do najniższego szczebla, oraz sytuacja tworzona przez kie-
rownictwa wszystkich organizacji. Sytuację czy warunki, 
w których pracownik realizuje zadania (bardziej wykonuje 
polecenia niż tworzy warunki do realizacji zadań), kształtują 
przełożeni zgodnie z własnym i swoich przełożonych intere-
sem. Obserwowana centralizacja systemu zarządzania pań-
stwem, szczególnie w sektorze publicznym, zatem odchodze-
nie od subsydiarności, tworzą system i sytuację całkowitego 
podporządkowania czynności na stanowiskach decyzjom 
płynącym z  wyższych szczebli w  strukturze zarządzania 
w sektorze publicznym. Procedury te też coraz częściej prze-
noszą się do sfery przedsiębiorstw, które w dużym stopniu 

 uzależniają się od czynników polityczno-biurokratycznych. 
To przekłada się na ograniczanie wpływu pracowników na 
procedury decyzyjne w realizacji czynności na stanowisku 

– na co wskazuje ograniczenie występowania tzw. cech wol-
nościowych na stanowisku. Rozdzielenie funkcji decyzyjnej 
od wykonawczej oraz stopniowa eliminacja samodzielności 
i kreatywności widoczna w przedsiębiorstwach sektora pry-
watnego wyraźnie zmieniła zasady funkcjonowania całego 
systemu gospodarczego w  okresie kształtującym kolejne 
etapy rewolucji przemysłowej. To wszystko prowadzi do za-
chowań pracowniczych, w których jest coraz mniej wpływu 
pracownika na warunki, w których realizują zadania. Wyni-
ki badań potwierdziły te trendy i ukazały rosnące ubezwła-
snowolnienie pracowników na stanowiskach, szczególnie 
w służbach mundurowych i  sektorze publicznym. Badania 
pokazały, że pracownicy badanych organizacji, szczególnie 
służb mundurowych, nie identyfikują się ze swoją organi-
zacją, są z nią związani, bowiem otrzymują wynagrodzenie, 
które sprawia, że są w tej organizacji, ale ich zaangażowanie 
w realizację zadania wynika tylko z przedmiotowego a nie 
podmiotowego znaczenia. Pracownik jest wykonawcą i  tyl-
ko nieliczni podejmują próbę wpływania na funkcjonowanie 
organizacji. Nie liczą się kwalifikacje, ale podporządkowanie 
i wykonywanie poleceń. Należy przyjąć, co ukazują postawy 
pracownicze, że umiejętna reakcja na czynniki występujące 
w obrębie stanowiska pracy wpływa na awans zawodowy.

Analizując zachowania pracownika, trzeba zwrócić 
uwagę na funkcjonalność kształtującą pozycję człowieka 
w  różnych organizacjach mających swoją podmiotowość 
ukształtowaną między innymi przez osobowość prawną 
i  organizacjach zhierarchizowanych, w  których pracow-
nik jest zasobem fragmentu organizacji wieloszczeblowej 
nieposiadającej nawet osobowości prawnej. W  przedsię-
biorstwie może wystąpić wieloszczeblowość, ale jest ona 
nieporównywalna do hierarchii ukształtowanej w  ad-
ministracji publicznej czy służbach mundurowych. Nie 
występuje w organizacji zhierarchizowanej szereg zjawisk, 
które można zaobserwować w przedsiębiorstwach (Nogal-
ski, Marcinkiewicz, 2004). Przedsiębiorca stale poszukuje 
czynników mających wpływ na rozwój organizacji i często 
stara się wykorzystywać innowacyjność i  aktywność pra-
cowników. W  organizacjach zhierarchizowanych, w  tym 
także w biurokracji funkcjonującej w sektorze publicznym, 
dominuje podporządkowanie i  przedmiotowość –  zatem 
często bezmyślne wykonywanie poleceń.

Wyniki badań potwierdzają rosnące znaczenie ściśle 
wypracowanych i wdrożonych procedur do systemu zarzą-
dzania organizacjami i  też zarządzania zachowaniami pra-
cowników. Pracownicy są wykonawcami poleceń i w coraz 
mniejszym stopniu uczestniczą w  kształtowaniu procedur 
oraz w  budowaniu zakresu i  sposobu realizacji zadań na 
stanowisku. Dlatego niewielu respondentów na swoim 
stanowisku wpływa na realizację zadań. Wyniki badań 
wskazują na potrzebę ich kontynuowania w tym obszarze. 
Powinny też być inspiracją do rozwinięcia badań i poszuki-
wania odpowiedzi na pytania związane z wykorzystaniem 
potencjału intelektualnego pracowników i  wpływem czyn-
ników zewnętrznych oraz wewnętrznych na zachowania 
pracowników w  procesie realizacji zadań na stanowisku. 
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Postępujące zmiany w  niemal wszystkich obszarach życia 
społecznego i gospodarczego kształtują w coraz szybszym 
tempie nowy obraz stosunków społecznych i w tym pracow-
niczych. Prowadzone badania ukazały postępujący proces 
podporządkowania pracowników systemowi i sytuacji oraz 
zachowania bardzo często akceptujące te zmiany.

Przeprowadzone badania w organizacjach zhierarchizo-
wanych ukazały ograniczenia w swobodnym prowadzeniu 
badań w  tym środowisku. W  wymiarze formalnym nie-
zbędna jest zgoda kierownictwa organizacji i  często od-
mowa na prowadzenie badań. Dlatego badania prowadzi 
się poza strukturą organizacji, tym samym dążąc do uka-
zania prawdziwego oblicza badanej rzeczywistości. Trzeba 
w związku z tym wskazać na potrzebę zbudowania właści-
wie funkcjonującego systemu prowadzenia badań w orga-
nizacjach zhierarchizowanych – tak aby badania ukazywały 
prawdziwe oblicze organizacji i zmierzały do pozytywnych 
zmian w funkcjonowaniu tych organizacji.
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Factors Shaping the Subjectivity 
of an Employee and Achieving Professional 
Success in the Perspective of an Employee

Summary

The past years in Poland, similarly as in all the countries with 
a developed civilisation based on modern management sys-
tems, featured the pursuit of the maximum use of technology 
and intellectual capital to achieve the highest possible results 
in the manufacturing process. It can be assumed that the 
ongoing technological progress is reflected in social relations 
and influences shaping employee relations, which are a set of 
factors influencing employee behaviour. The presented study 
refers to human resources management in the area of factors 
functioning at a workplace and translating into the feeling of 
success. The research was conducted in various organisations 
in order to identify and compare the factors influencing the 
subjectivity of employees. The basic problem raised in the 
study was reduced to the search for an answer to the question 
of what factors (and to what extent) influence the employees’ 
behaviour and are related to achieving professional success. 
The conducted research demonstrated large differences in 
the opinions of employees of the surveyed organisations. It 
can be assumed that the subjectivity of employees and their 
feeling of this subjectivity occur most often in private organi-
sations, and to the least extent in hierarchical ones, especially 
the uniformed organisations.

Keywords

intellectual capital, human resources management, em-
ployee behaviour, professional success, employee subjec-
tivity and objectiveness

Wprowadzenie

W   części pierwszej artykułu („Przegląd Organiza-
cji” nr 12/2020) zrekonstruowane zostały poglądy 

znakomitego filozofa Zygmunta Zawirskiego z  zakresu 
psychologii doświadczalnej oraz ich znaczenie dla zasto-
sowań w przemyśle znanych pod nazwą psychotechnika. 
Dzięki zaprezentowaniu się w roli zwolennika psychologii 
doświadczalnej Zawirski objął kierownictwo tworzonej 
we Lwowie pracowni psychotechnicznej i  wyposażał ją 

w  niezbędne pomoce i  przyrządy. Placówki takie były 
uważane za praktyczny przejaw obecności psychologii 
w życiu gospodarczym. Były popierane przez ruch nauko-
wej organizacji. Zwłaszcza środowisko organizatorskie 
skupione wokół Karola Adamieckiego promowało idee 
psychotechniczne. Na II Zjeździe Polskim Naukowej 
Organizacji w  1928 roku w  ramach sprawozdań z  zasto-
sowań nowych koncepcji, metod czy technik w praktyce 
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obradowała samodzielna sekcja z zakresu edukacji i psy-
chotechniki. Jednym z jej uczestników był Zawirski, który 
zrelacjonował prace wykonane w  lwowskiej pracowni 
psychotechnicznej. Równolegle we Lwowie wydana 
została broszura omawiająca te dokonania. W  treści 
jest obszerniejsza niż relacja zamieszczona w  „Przeglą-
dzie Organizacji”, w  dużych fragmentach zawartość się 
jednak pokrywa. Należy zasadnie domniemywać, iż jej 
współautorem był również Zawirski. Treść obydwu tych 
publikacji będzie przedmiotem omówienia w  niniejszej 
części. Kooperacja Zawirskiego ze środowiskiem orga-
nizatorskim została przerwana z  powodu powołania na 
katedrę filozoficzną w Uniwersytecie Poznańskim. Także 
tam położył pewne zasługi wzmacniające środowisko psy-
chologów pracy. Niemniej w środowisku uniwersyteckim 
powstały dla Zawirskiego sprzyjające warunki do głównej 
pracy badawczej, jaką była filozofia nauki i temu powoła-
niu się w pełni oddał. Dokonania w tym zakresie także zo-
stały przypomniane w niniejszym artykule, gdyż ich treści 
związane na przykład ze studium o ewolucji pojęcia czasu, 
o metodzie nauk empirycznych czy zastosowaniach logiki 
w  tychże naukach mogą wciąż stanowić zarówno inspi-
rację, jak i  wskazówkę metodyczną prowadzonych dziś 
badań. 

Lwowska poradnia zawodowa — jej 
działalność i wyposażenie 

Z godnie z  powszechnym trendem, w  wielu miastach 
Polski w latach 20. XX wieku rozwinął się ruch porad-

nictwa zawodowego (J.W., 1926, s. 65). Placówki związane 
były z gałęzią przemysłu, jak np. koleje, częściej powsta-
wały jako jednostki miejskie lub organizacje społeczne. 
Także poradnia lwowska powstała z myślą o wspieraniu 
gospodarki miasta i  regionu, posiadając –  podobnie jak 
w Warszawie – status wpisany w jak najlepszy sposób wy-
korzystania zasobu ludzkiego. W wyniku wspomnianych 
wystąpień z  inicjatywy prof. inż. Edwarda T. Geislera 
doszło do zawiązania Stowarzyszenia „Instytut Badań 
Psychotechnicznych we Lwowie”, którego członkami były 
m.in. następujące instytucje: Politechnika, Izba Han-
dlowo-Przemysłowa, Dyrekcja Okręgowa PKP, Związek 
Przemysłowców, Kuratorium szkolne. Szczupłego lokalu 
udzieliła Izba Handlowo-Przemysłowa w  podległym 
jej gmachu Instytutu Technologicznego. W  listopadzie 
1925 roku odbyły się wybory: przewodniczącym Stowa-
rzyszenia został dyrektor lwowskiej Dyrekcji PKP inż. 
Prachtl-Morawiński, w  skład zarządu weszli: prof. E.T. 
Geisler z Politechniki, inż. S. Tatarczuch – dyr. Instytutu 
Technologicznego oraz dr Z. Zawirski – docent Politech-
niki (Psychotechnika w  Polsce, 1926, s.  163–164). Od sa-
mego początku w planach było utworzenie laboratorium 
psychotechnicznego. Dotacji udzieliło Tow. Tramwajów 
Miejskich (J.W., 1926, s. 65). Sprawa się przewlekała. 

Zaistniała możliwość pozyskania dotacji na kształcenie 
zawodowe ze strony Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Powszechnego. Zaszła konieczność zmiany 
nazwy Stowarzyszenia na „Patronat nad Młodzieżą Rę-
kodzielniczą” (Poradnia zawodowa …, 1928, s.  31). Po 

otrzymaniu trzech zasiłków w  marcu 1927 roku „Porad-
nia Zawodowa Patronatu nad Młodzieżą Rękodzielniczą” 
została założona. W sierpniu jej kierownictwo objął Zyg-
munt Zawirski. Na dobre swą działalność rozwinęła od 
stycznia 1928 roku, z chwilą uzyskania większego lokalu 
w siedzibie Instytutu Technologicznego. O jej kierunkach 
pracy i  wyposażeniu Zawirski referował na II Zjeździe 
Polskim Naukowej Organizacji, który się odbył w dniach 
4–6  maja 1928 roku w  Warszawie1. Wystąpienie miało 
miejsce w  sekcji 3a poświęconej psychologii, fizjologii 
i higienie pracy. Warto uzupełnić, iż już w dniu 14 stycz-
nia 1928 roku Zawirski promował na forum sekcji psy-
chologicznej Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we 
Lwowie założoną dopiero co pracownię psychotechnicz-
ną (Twardowski, 2002, cz. 2, s. 7), zaś uroczyste zwiedza-
nie wraz z  licznymi przemówieniami kładącymi „nacisk 
na konieczność psychologicznego znawstwa w sprawach 
psychotechniki” (Twardowski, 2002, cz. 2, s.  26) miało 
miejsce po warszawskim Zjeździe – 17 maja tegoż roku. 
W  efekcie tych wszystkich aktywności nakładem porad-
ni ukazała się broszura Poradnia zawodowa Patronatu 
nad Młodzieżą Rękodzielniczą we Lwowie, zawierająca 
obszerne fragmenty artykułu Zawirskiego z  1926 roku, 
dopracowaną treść wystąpienia zjazdowego z maja 1928 
roku na temat metod i  wyposażenia lwowskiej poradni 
oraz krótką kronikę jej powstania. W przygotowaniu tego 
opracowania mógł uczestniczyć Zawirski, ale być może 
ostateczna redakcja –  ze względu na przenosiny Zawir-
skiego do Poznania – została przeprowadzona przez inną 
osobę i publikacja posiada charakter anonimowy. 

Początkowy rozwój poradni –  w  miesiącach jej kiero-
wania przez Zawirskiego –  szedł w  dwóch kierunkach: 
przeprowadzania badań nad uzdolnioną młodzieżą 
rękodzielniczą oraz nad uzdolnieniami kierowców po-
jazdów mechanicznych, głównie szoferów i motorniczych 
tramwajów miejskich. Kierunek pierwszy –  od samych 
początków rozwinięty –  zorientowany był na badanie 
predyspozycji do uprawiania zawodów związanych 
z  przemysłem metalowym, jak elektrotechników, mon-
terów, odlewników, tokarzy itp. Do zaspokajania tych 
potrzeb głównie nastawiała się poradnia, kompletując 
oprzyrządowanie, przystępując od razu do badań uczest-
ników kursów zawodowych w  tych zawodach. Za wzór 
przyjęte zostało laboratorium psychotechniczne prof. 
W. Moedego w  Charlottenburgu, istniejące już od 1918 
roku, specjalizujące się w  badaniach nad pracownikami 
przemysłu metalowego. W  kwestii wyposażenia w  przy-
rządy korzystano z doświadczeń najstarszego na ziemiach 
polskich laboratorium założonego jeszcze w czasie wojny 
Towarzystwa „Patronatu nad Polską Młodzieżą Rzemieśl-
niczą i Przemysłową w Warszawie” i prowadzonego przez 
inż. Wacława Hauszylda (1876–1952) (Adamiecki, 1929, 
s. 160). Poradnia kierowana przez Hauszylda szczególnie 
intensywnie rozwinęła swoją działalność z  chwilą pozy-
skania nowej siedziby w połowie lat 20. XX wieku w ka-
mienicy przy ul. Mokotowskiej 51/53, w  której mieścił 
się także Instytut Naukowej Organizacji. Należała ona do 
najlepiej zorganizowanych pracowni psychotechnicznych 
w Europie (Poradnia zawodowa …, 1928, s. 7). 
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Badanie kandydata odbywało się trójetapowo (Zawir-
ski, 1930, s. 285): 1. Wywiad, 2. Egzamin piśmienno-rysun-
kowy zbiorowy, 3. Badanie indywidualne na przyrządach2. 
Podczas wywiadu zbierano ogólne informacje o kandyda-
cie: jaką szkołę ukończył lub dlaczego przerwał naukę, ja-
kie osiągał wyniki, jaki przedmiot go najbardziej pociągał, 
jaki zawód budzi największe zainteresowanie i dlaczego. 
Nadto notowano ogólne wrażenie, jakie sprawiał dany 
kandydat. Egzamin pisemny miał formę testu drukowa-
nego. Określano nim ogólną inteligencję kandydata, jak 
też jego uzdolnienia w  kierunku myślenia technicznego. 
Badano pamięć, wyobraźnię, zdolności intelektualne, 
kombinacyjne, techniczne i  rysunkowe. W  badaniu 
pamięci oddzielną uwagę poświęcano zapamiętywaniu 
wyrazów i liczb, osobną – pamięci kształtów. Tę pierwszą 
badano znanym sposobem odczytywania szeregu wyra-
zów (jednozgłoskowych) lub liczb (kilkucyfrowych), po-
lecając zanotowanie po odczycie zapamiętanych wyrazów 
lub liczb. Do pamięci kształtów wykorzystywano tablice 
Aleksandra Bernsteina (1870–1922). Wyobraźnię okre-
ślano testem Michela-Juliena Masselona (1844–1917), 
uwagę – zmodyfikowanym testem Benjamina Bourdona 
(1860–1943), w którym figurki geometryczne zastąpiły li-
tery. Inteligencję badano testem Ebbinghausa oraz testem 
analogii. Zmysł techniczny – jednym z testów prof. Fritza 
Giese (1890–1935) z dzieła Handbuch psychotechnischer 
Eignungsprüfungen (Halle, 1925), a zdolności rysunkowe 
oceniano zadaniem narysowania przekroju prostego mo-
delu (na przykład rury z nasadzonym kołnierzem). 

Najbardziej rozbudowaną częścią było badanie indy-
widualne na przyrządach, które zmierzało do określenia 
zdolności zmysłowych, sprawności ruchowej oraz wy-
konania prostych czynności wchodzących w  skład przy-
szłego zawodu. Do wymagań odpowiednio dostosowany 
był formularz. Skupiano się na grupie kandydatów na 
metalowców. W badaniu wzroku – by określić potrzebną 
w zawodzie zdolność mierzenia „na oko” – posługiwano się 
optometrem. Do wykonania było: przepołowienie odcinka, 
nastawienie dwóch odcinków w jedną prostą, podział koła. 
Nadto w pracowni był przyrząd do oceny kątów. Zmysł do-
tyku badano na dwa sposoby: zestawem płytek metalowych 
o różnej powierzchni, które należało ułożyć według stopnia 
narastającej gładkości –  bez użycia wzroku; przyrządem 
z  walcem metalowym, wewnątrz którego wzdłuż wspól-
nej osi przesuwał się drugi walec. Posługując się jedynie 
palcami, należało ustawić walce tak, by tworzyły wspólną 
płaszczyznę. Do badania zmysłu mięśniowo-ruchowego 
stosowane były przyrządy mierzące czucie oporu. 

Badanie sprawności motorycznej obejmowało zręcz-
ność, precyzję i  pewność ruchów oraz wytrzymałość 
w pracy i szybkość znużenia się. W tym względzie lwow-
ska pracownia postępowała śladem wypracowanym 
w  poradni warszawskiej Wacława Hauszylda. Zręczność 
ruchów stwierdzano poprzez nakładanie krążków meta-
lowych na tzw. widelec; pewność ruchów oceniano młot-
kiem celowniczym, precyzję – ruchomym kowadłem. Do 
badania pracy mięśniowej służył wspomniany w  części 
poświęconej psychologii eksperymentalnej ergograf po-
mysłu Mossa. Ponadto zdolność koncentrowania uwagi 

określano z  wykorzystaniem przyrządu Piorkowskiego, 
szybkość spostrzeżeń –  tachistoskopem, czas reakcji 

–  przyrządem Moedego w  połączeniu z  chronoskopem 
Matthäusa Hippa (1813–1893, zegarmistrz, wynalazca), 
wyobraźnię przestrzenną – sześcianem o ruchomych kra-
wędziach, także w  formie ćwiczeń wykonywano proste 
czynności, jak np. gięcie drutu. Wszystkie te przyrządy, 
a  także nowsze, o które pracownia została wzbogacona3, 
zaprezentowane są  w  broszurze jej poświęconej (Porad-
nia zawodowa …, 1928, s. 16–21). 

 Drugi kierunek lwowskiej poradni – badanie uzdolnień 
kandydatów na szoferów i  motorniczych –  nie miał tylu 
wzorców do naśladowania jak w  przypadku pracowni 
rzemieślniczych. Tak więc, by działać, poradnia zmuszona 
została do większej samodzielności metodycznej i  wypo-
sażeniowej. Badanie psychotechniczne kandydatów na 
kierowców wozów mechanicznych składało się z  dwóch 
części: analitycznej i syntetycznej, to jest za pomocą urzą-
dzenia, będącego wszechstronną imitacją warunków wy-
konywania przyszłego zawodu. Badanie analityczne skła-
dało się z następujących punktów (Zawirski, 1930, s. 286): 
1) siła wzroku, 2) dokładność spostrzegania, 3) adaptacja 
wzroku na zmianę światła, 4) wrażliwość na barwy, 5) oce-
na odległości, 6) orientacja w przestrzeni, 7) eksperyment 
komplikacyjny obejmujący współpracę wzroku i  słuchu, 
8) ocena szybkości współpracy wzroku i  ręki, 9) podziel-
ność uwagi, 10) koncentracja uwagi, 11) koordynacja ru-
chów, 12) szybkość reakcji, 13) orientacja w prędkościach 
względnych, 14) pewność kierowania pojazdem, 15) roze-
znanie techniczne, 16) badanie inteligencji. Część z  tych 
punktów było zbieżnych z  programem badań młodzieży 
rękodzielniczej, np. czas reakcji czy skupienie uwagi, dla-
tego w  sprawozdawczo-programowej relacji Zawirski 
omówił punkty stricte odnoszące się do wykrywania pre-
dyspozycji szoferskich. 

 Do badania pewności kierowcy posługiwano się apara-
tem Otto Klemma (1884–1939, prof. psychologii stosowa-
nej Uniwersytetu w Lipsku), który symulował prowadzenie 
pojazdu po  jezdni z  przeszkodami z  uwzględnieniem 
zmiany prędkości. Należało je omijać. Odnotowywano 
każdą najechaną przeszkodę. Także badanie spostrzegaw-
czości odbywało się na tym aparacie. Szereg kuleczek spada 
w nim z pewnej wysokości, a badany ma powiedzieć, ile 
ich spadło i  w  jakim w  przybliżeniu miejscu się znalazły 
(Poradnia zawodowa …, 1928, s. 24–25). Z przyrządu Al-
freda Lehmanna (1858–1921) korzystano przy badaniu 
właściwej szybkości reakcji oraz podczas eksperymentu 
komplikacyjnego. Przyrząd posiadał tarczę z  podziałką 
od 1 do 100 ze wskazówką, którą należało zatrzymać – za 
pomocą klucza –  na wskazanej kresce podziałki. Badany 
musiał właściwie ocenić szybkość przesuwanej wskazówki, 
w  przeciwnym razie zatrzymał ją wcześniej albo później. 
W eksperymencie natomiast z ruchem wskazówki skorelo-
wane jest uderzenie młotka. Zatrzymanie wskazówki miało 
nastąpić z chwilą usłyszenia uderzenia. 

Ocena przestrzenna i ocena prędkości względnych prze-
prowadzana była na przyrządzie własnej konstrukcji według 
pomysłu prof. inż. Edwarda T. Geislera (Poradnia zawodo-
wa …, 1928, s. 25). Urządzenie wykonane zostało w poradni.  
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Badany posługuje się wałkiem imitującym auto. Ma za 
zadanie przejechać przez rozchyloną w pewnej odległości 
bramkę. Jeśli bramka stoi nieruchomo, badanie jest trak-
towane jako ocena w orientacji przestrzennej; jeśli bramka 
jest ruchoma, wynik uważany jest za ocenę orientowania 
się w  prędkościach względnych –  prędkości wałka i  roz-
chylania się bramki. Także badanie adaptacji wzroku 
przeprowadzano w oparciu o przyrząd własnej konstrukcji 
inż. Leona Rudawskiego. W szczególności skupiano się na 
badaniu zdolności widzenia przy nagłej zmianie jasności, 
co z zawodzie szofera było uważane jako czynnik pierwszo-
rzędnej wagi. 

Badanie syntetyczne przeznaczone dla już wyszkolo-
nych kierowców prowadzono z wykorzystaniem przyrządu 
Pautzego z berlińskiej firmy o tej samej nazwie. Poradnia 
lwowska nie kryła dumy z jego posiadania; były dwa takie 
w  Polsce –  drugi w  pracowni Ministerstwa Komunikacji 
w  Warszawie, prowadzonej przez inż. Jana Wojciechow-
skiego (1871–1938), przy czym egzemplarz lwowski był 
nowszej generacji (Poradnia zawodowa …, 1928, s. 26–27). 
Przyrząd składał się z trzech części: imitacji wozu natural-
nej wielkości, z  siedzeniem, kierownicą, hamulcem noż-
nym i ręcznym, sprzęgłem, pedałem gazu, dźwignią zmiany 
biegów, a nawet z małym urządzeniem naśladującym szmer 
ruchu pojazdu, zainstalowanym w  miejscu wskaźnika 
poziomu oleju. Przed badanym położony był biały ekran, 
nieco nachylony w stronę kierowcy, ukazujący obraz ulicy 
z  rozmaitymi przeszkodami, nieruchomymi i  ruchomy-
mi. Poza ekranem była główna część przyrządu: motor 
poruszający obraz ulicy i  osiem liczników pokazujących 
popełnione błędy przez osobę badaną. Nad tym zestawem 
był reflektor lampowy ze zwierciadłem, rzucający na ekran 
obraz ulicy, który badany wprawia w ruch. Na obrazie wi-
dzi siebie w  postaci zacienionego znaku, który musi pro-
wadzić w  zmieniającej się w  symulowanym obrazie ulicy. 
Nadto, oprócz liczników notujących błędy, była też trąbka 
odzywająca się z każdym popełnionym błędem. 

Ostatnim etapem badań psychotechnicznych było po-
danie oceny wyników. Nie było to zadanie proste. W  po-
czątkowych miesiącach działania lwowskiej poradni ujaw-
niano jedynie wyniki pomiarów bez silenia się na ocenę. 
W  końcu przyjęto rozwiązanie genewskiego psychologa 
Edouarda Claparéde (1873–1940), stosowane w  większo-
ści psychotechnicznych poradni w  Europie, także w  pla-
cówkach warszawskich. Wyniki pomiarów podawane były 
w percentylach. Percentylę obliczano wg wzoru (Zawirski, 
1930, s. 287):

r = 1 + 

gdzie r oznacza miejsce w  szeregu, p –  percentylę, a  n 
–  liczba przebadanych osób. Dla przykładu, jeśli badana 
osoba uzyska percentylę 90, oznacza to, iż na 100 osób 10 
wykonuje dane zadanie lepiej, a 89 – gorzej. Nie ma, oczy-
wiście, konieczności przebadania dokładnie 100 osób dla 
ustalenia percentyli. Może ich być więcej lub mniej, i  to 
najróżniejszej proweniencji. Uważano, że im bardziej bę-
dzie zróżnicowana społecznie populacja badanych, tym 
lepiej poznawczo. 

Wprowadzenie jednego miernika dla różnych zdolno-
ści było przejawem dążeń porównawczych, współmier-
ności i obiektywizmu. Od wyniku uzyskanego w percen-
tylach można było przejść do oceny słownej. W  ślad za 
propozycją prof. Hansa Ruppa (1880–1954), psychologa 
z  Uniwersytetu Berlińskiego, a  w  Polsce rekomendowa-
nej przez inż. Jana Wojciechowskiego, stosowano skalę 
pięciostopniową: bardzo słaby –  percentyle poniżej 10; 
słaby –  od 10 do 30; stopień średni zwany przeciętnym 

– obejmujący grupę największą od 30 do 70; dobry – od 
70 do 90 i  bardzo dobry –  powyżej 90 (Zawirski, 1930, 
s.  287). Nadto w  lwowskiej poradni wychodzono z  za-
łożenia –  podzielanego ówcześnie przez większość psy-
chotechników –  iż nie wszystkie zdolności nieobojętne 
dla danego zawodu są równej wagi. Dlatego w grupie tej 
wprowadzono podział na zdolności niezbędne, pełniące 
rolę dominującą w wykonywaniu zawodu oraz pożądane, 
wskazane, by je posiadać. Autorzy lwowscy kierowali się 
w tym podziale ustaleniami Theodora Erismanna i Mar-
thy Moers (1877–1966), którzy w  analizie zawodów wy-
różniali zdolności obojętne, pożądane i  niezbędne. Idąc 
dalej w  ustalaniu przedziału ocen, przyjęto, by badany 
kandydat w  zdolnościach pożądanych nie osiągał mniej 
niż ocenę przeciętną. Minimalna percentyla powinna 
więc wynosić 30, natomiast w zdolności dla danej czynno-
ści niezbędnej powinna figurować percentyla co najmniej 
70. „Jednostka bowiem, poświęcająca się pewnemu zawo-
dowi powinna przecież w zdolności dla jej fachu decydu-
jącej wyróżniać się ponad poziom przeciętny” (Zawirski, 
1930, s. 288). W praktyce powinno to być więcej niż 70. 
Istniały jednak obawy, że warunek ten może być za zbyt 
wygórowany, tym bardziej, że były głosy krytykujące do-
tychczasowe efekty psychotechniki. 

Problem wiarygodności badań psychotechnicznych 
nurtował wszystkie środowiska, tak w kraju, jak i za gra-
nicą. W  szczególności zarzucano im powierzchowność 
w  ich przeprowadzaniu. Z  tego jednak powodu nie po-
winno się żądać zaprzestania badań, tylko ich pogłębienia 
oraz oparcia na naukowych podstawach. Za przykład 
stawiano sytuację w  Niemczech, gdzie obok już istnieją-
cych centrów wydających własne czasopisma „Zeitschrift 
für angewandte Psychologie” Williama Sterna i  Otto 
Lipmanna (1880–1933) oraz „Industrielle Psychotechnik” 
Walthera Moede, od 1925 roku zaczął ukazywać się nowy 
tytuł „Psychotechnische Zeitschrift”, redagowany przez 
Hansa Ruppa. Wszystkie one przynosiły relację z  badań 
i  dyskutowały wyniki osiągane w  poszczególnych ośrod-
kach i pracowniach, będąc zarazem platformą współpracy 
teoretyków z  praktykami. „Psychotechnika była począt-
kowo zbyt lekko traktowana – pisał ten ostatni. Tymcza-
sem problemy są tu o wiele trudniejsze i bardziej zawiłe, 
niż niektórzy sądzili” (Poradnia zawodowa …, 1928, s. 30). 
Podstawy psychotechniki wymagają ponownych ugrun-
towań naukowych. Tym tropem poszło też środowisko 
polskie, zawiązując w  Warszawie Polskie Towarzystwo 
Psychotechniczne z prof. Józefą Joteyko (1866–1928) na 
czele. Za naukowe uzasadnienie można uznać jej artykuł 
Wybór zawodu jako problemat psychotechniki („Rocznik 
Pedagogiczny”, 1928). W  1927 roku ukazał się pierwszy 
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numer kwartalnika „Psychotechnika” poświęcony spra-
wom poradnictwa i doboru zawodowego. Warto przypo-
mnieć, iż od połowy tego roku „Psychotechnika” wchło-
nęła za porozumieniem obydwu wydawców „Przegląd 
Fizjologii i Psychologii Pracy”, organ Instytutu Naukowej 
Organizacji, którego pierwszy numer także ukazał się 
w styczniu-lutym 1927 roku. 

Podejście Zawirskiego do problematyki psycholo-
gicznej ewoluowało. Wszak w otoczeniu Twardowskiego 
uprawiana była psychologia opisowa, której on sam był 
zwolennikiem. Jej początki sięgają Franza Brentano 
(1838–1917), z którego szkoły wywodził się Twardowski. 
Podobne podejście do psychologii wykazywał Stumpf, 
którego wykłady i ćwiczenia cenił sobie Zawirski podczas 
stażu w Berlinie. Tego typu podręcznikiem był przetłuma-
czony przez Zawirskiego Zarys psychologii Aloisa Hoeflera, 
także filozofa z kręgu F. Brentana. Poglądy przedstawicieli 
tej orientacji na eksperymentalny i  ekstraspekcyjny spo-
sób uprawiania psychologii były sceptyczne. Stąd pewne 
zdziwienie z powodu akceptacji przez Zawirskiego takie-
go kierunku psychologii stosowanej. Ale zdziwienie nie 
mogło być całkowite. Wszak nawet najbardziej znaczący 
w zakresie psychologii uczeń Twardowskiego Władysław 
Witwicki (1878–1948), zarazem zdecydowany przeciwnik 
psychologii opartej na testach, dopuszczał i popierał roz-
wój psychotechniki. Byle nie była to „mania testowania” 
uprawiana bez należytego przygotowania, która zastąpiła 
modne niedawno „wirujące stoliki” (Rzepa, 1998, s. 172–
173). Poza tym Zawirski był zbyt silną osobowością, by 
ulegać wpływom, jeśli był do czegoś przekonany. A może 
też decydowały prozaiczne względy egzystencji material-
nej? Pewnie kiedyś jeszcze o tym się dowiemy. 

Działalność Zygmunta Zawirskiego 
po roku 1928 roku

W  1928 roku nastąpiło jednak zerwanie bliskich związ-
ków Zawirskiego z  psychotechnicznym ośrodkiem 

we Lwowie. Jego wkład, sprawozdawczy z  naukowego 
punktu widzenia, ale też konstruktywny w  aspekcie or-
ganizacji wyposażenia pracowni, nie został zapomniany. 
W  podsumowaniu dokonań ruchu naukowej organizacji 
w  Polsce autorstwa Karola Adamieckiego (1866–1933) 
zasługi Zawirskiego zostały zauważone (Adamiecki, 1929, 
s. 161). Polski współtwórca naukowej organizacji przy oka-
zji wyraził radość z  szerokiej fali współpracy inżynierów 
i  psychologów dla rozwoju psychotechniki i  w  ogóle na-
ukowego zarządzania. Nie wiadomo, jak by się dalsze losy 
Zawirskiego w  roli psychologa potoczyły, gdyby nie poja-
wienie się długo wyczekiwanej okazji na własną katedrę 
uniwersytecką. Czas był najwyższy ku temu. Nadchodził 
etap poznański w jego biografii i opuszczenie Lwowa po 25 
latach, obejmujących studia, pracę nauczycielską, promo-
cje naukowe i nauczanie akademickie, który przecież był 
znaczącym w biografii Zawirskiego przełomem. 

Raz jeszcze trzeba podkreślić, że Zawirski był przede 
wszystkim filozofem, czemu dawał wyraz także w  latach 
jego zbliżenia do psychotechniki. Bez wsparcia instytu-
cjonalnego, z  niezwykłą determinacją prowadził swoje 

 dociekania, których efektem są  publikacje o  znaczącym 
ładunku filozoficznego nowatorstwa. Kontynuował trudne 
projekty aksjomatyzacji teorii empirycznych, tym razem 
były to Próby aksjomatyzacji fizyki i  ich znaczenie („Prze-
gląd Filozoficzny”, 1927,  r. 30), do których to zabiegów 
przywiązywał dużą wagę. W tym okresie złożył do druku 
wcześniej powstałą i  długo przerabianą rozprawę Wiecz-
ne powroty światów. Badania historyczno-krytyczne nad 
doktryną wiecznego powrotu („Kwartalnik Filozoficzny”, 
1927–1928, t. V-VI). Ta wyglądająca na fantazję filozoficz-
na teoria ujęta w  świetle nowszych osiągnięć naukowych 
nie pozostaje według Zawirskiego do końca bez szans, 
jakkolwiek większość filozofów przyrodoznawstwa wypo-
wiadała się przeciw niej (Gawecki, 1948, s. 439–440). Za to 
historyczna rekonstrukcja zagadnienia była świadectwem 
perfekcyjnego opanowania dziejów filozofii, co było zresz-
tą cechą wyróżniającą wszystkich reprezentantów szkoły 
spod znaku Kazimierza Twardowskiego. Natomiast pro-
gramowo, z nielicznymi tylko wyjątkami, nie podejmowali 
systematycznych studiów ani wykładów z tego zakresu. 

Zawirski był aktywnym członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Filozoficznego (PTF) we Lwowie. W 1926 roku został 
wybrany wiceprezesem. Na forum PTF wygłaszał odczyty 
ściśle powiązane z równolegle przygotowywanymi publika-
cjami. Były też niepowodzenia. W 1926 roku nie otrzymał 
poparcia w  konkursie na obsadę III Katedry Filozofii na 
UJK (wygrał prof. K. Ajdukiewicz). W 1926 roku powrócił 
do VII Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, odchodząc 
z Seminarium Nauczycielskiego, gdzie był zatrudniony od 
1923 roku (Archiwum UAM, sygn. 15/611/32A). W 1928 
roku przyjął semestralny wykład z  psychologii dla medy-
ków na Wydziale Medycznym UJK. Okres lwowski w życiu 
Zawirskiego dobiegał końca. 

Z dniem 1 października 1928 roku przeszedł w Pozna-
niu na emeryturę prof. Władysław Mieczysław Kozłowski 
(1858–1935), pozostawiając vacat w  Katedrze Historii 
i  Metodologii Nauk Humanistycznych i  Przyrodniczych. 
W  jego miejsce decyzją ministerialną przeniesiony został 
Zawirski, początkowo w  charakterze zastępcy profesora. 
Uniwersytet ogłosił konkurs na kierownika Katedry. Po za-
sięgnięciu środowiskowej opinii u profesorów: Władysława 
Heinricha (Kraków), Kazimierza Twardowskiego (Lwów), 
Tadeusza Czeżowskiego (Wilno), Jana Łukasiewicza 
(Warszawa), Kazimierza Ajdukiewicza (Lwów) i  Witołda 
Rubczyńskiego (Kraków) –  Zawirski został jednogłośnie 
wskazany (Archiwum UAM, sygn. 152/32). Jednocześnie 
Katedra została przeniesiona na Wydział Matematyczno-

-Przyrodniczy UP i  oddana Zawirskiemu, który kierował 
nią od 1929 roku jako profesor nadzwyczajny, a od 1935 
roku – zwyczajny. Uzyskał stanowisko odpowiadające jego 
możliwościom i kompetencjom. 

W  okresie poznańskim kontynuował jeszcze swoje 
związki z  dziedziną psychologii. Sporządził obszerne 
omówienie debiutanckiego dzieła znanego później autora 
Alberta Burlouda (1888–1954): La Pensée conceptuelle. 
Essai de Psychologie générale (Alcan, Paris 1927), za-
mieszczone w „Kwartalniku Filozoficznym” (r. VII, 1929). 
Przetłumaczył z  rękopisów dwie prace genewskiego pro-
fesora Léona Walthera (1889–1963) Psychologia pracy 
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(technopsychologia przemysłowej pracy) („Kwartalnik 
Psychologiczny”, Poznań 1932, t. III, nr  2) oraz Porad-
nictwo zawodowe dla zawodów wolnych i  jego podstawy 
psychologiczne („Kwartalnik Psychologiczny”, Poznań 
1934, t. V, nr 1), poszerzający fragmenty swojego artykułu 
z 1926 roku. Współtłumaczem pierwszej pracy był współ-
pracownik Zawirskiego w  Poznaniu dr Adam Wiegner 
(1889–1967). Na tym związki z psychologią i jej aplikacja-
mi się wyczerpują.

Zgodnie ze swoją programową deklaracją, Zawir-
ski bardzo nasilił logiczno-metodologiczne dociekania, 
w  szczególności prace nad stosunkiem logiki do innych 
nauk. Jeszcze w 1927 roku w Księdze Pamiątkowej ku czci 
prof. Władysława Heinricha (Kraków 1927) opublikował 
Stosunek logiki do matematyki w  świetle badań współczes-
nych. Także na II Polskim Zjeździe Filozoficznym w War-
szawie mówił o Stosunku logiki do matematyki („Przegląd 
Filozoficzny” 1928,  r. 31). Przedmiotem szczególnego 
zainteresowania i  dalszych dociekań był metodologiczny 
użytek, jaki można zrobić z  logiki wielowartościowej. Za-
gadnieniu temu były poświęcone publikacje zamieszczane 
m.in. w  „Sprawozdaniach Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk”, „Pracach Komisji Filozoficznej Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, paryskim „Revue 
de Métaphysique et de Morale” czy wiedeńskim „Erkent-
nis”. Na VIII Międzynarodowym Kongresie Filozoficznym 
w  Pradze w  1934 roku wygłosił referat Znaczenie logiki 
wielowartościowej dla poznania i jej związek z rachunkiem 
prawdopodobieństwa („Przegląd Filozoficzny” 1934, r. 37). 
W  środowisku warszawskim przedstawił w  1934 roku 
odczyt Filozofia nauk Meyersona („Droga”, 1934,  r. 13, 
nr 6). Cały ten blok dokonań ściśle korespondował z jego 
miejscem w  środowisku naukowym Poznania. W  roku 
akademickim 1935/1936 pełnił tamże godność dziekana 
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Był członkiem 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk od 1930 roku, 
udzielając się w pracach jego Komisji Filozoficznej. 

Najbardziej spektakularnym osiągnięciem w tym czasie 
było zdobycie pierwszego miejsca w  konkursie ogłoszo-
nym przez włoskie czasopismo „Scientia” w 1934 roku. Za-
wirski zgłosił rozprawę L’evolution de la Notion du Temps 
i  został laureatem nagrody im. Eugenia Rignano (1870–
1930) ex aequo z fizykiem Giovanni Giorgio (1871–1950). 
Jury, w  składzie którego zasiadali psycholog Pierre Janet, 
filozof Hans Reichenbach (1891–1953) i biolog Emanuel 
Radl (1873–1842), w werdykcie podnosiło jasność analizy, 
umiejętne połączenie krytyki filozoficznej z  nauką ścisłą 
oraz szerokie ujęcie przedmiotu. Napisana po  francusku 
monografia o  pojęciu czasu ukazała się nakładem Pol-
skiej Akademii Umiejętności w wydawnictwie Gebethner 
i  Wolff w  Krakowie w  1936 roku. Obszerne streszczenie 
zamieściły „Scientia” (1934, t. IV) oraz „Kwartalnik Filo-
zoficzny” (1936, t. XII). Rozprawa o ewolucji pojęcia czasu 
uzyskała trwałe miejsce w dorobku polskiej filozofii i przy-
czyniła się do utrwalenia wysokiej pozycji polskiej szkoły 
filozoficznej na arenie międzynarodowej. Jej kompozycję 
i  walory zwięźle podsumował Jan Woleński: „Praca Za-
wirskiego jest obszerną monografią historyczno-krytycz-
ną, jedną z  najgruntowniejszych w  światowej literaturze 

przedmiotu. Część historyczna obejmuje wszystkie waż-
niejsze teorie czasu od Pitagorasa do Heisenberga. W czę-
ści krytycznej rozważane są  aporie czasu formułowane 
w filozofii i fizyce. Zawirski nie wypowiada się stanowczo 
w  żadnej kwestii teoretycznej ale rozważa szczegółowo 
wszystkie ważne kwestie w filozofii czasu, m.in. problemy 
ciągłości, odwracalności i równoczesności. Książka … za-
wiera mnóstwo niezwykle subtelnych uwag dotyczących 
większości spornych problemów filozofii czasu” (Woleń-
ski, 1985, s. 229). W poznańskim okresie Zawirski ogłosił 
także na użytek zagranicznego odbiorcy esej o aktualnych 
tendencjach filozofii w Polsce Les Tendences actuelles de la 
Philosophie polanaise („Revue de Synthese” 10, Paris 1935). 
Będąc w  Poznaniu, utrzymywał stały kontakt listowny 
z prof. Kazimierzem Twardowskim. 

W  listopadzie 1936 roku Senat Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego powołał Zygmunta Zawirskiego na profesora 
zwyczajnego. Na emeryturę przeszedł prof. Tadeusz 
Garbowski (1869–1940). Zawirski ofertę przyjął. Z dniem 
1 stycznia 1937 roku objął Katedrę Filozofii UJ. 14 stycz-
nia tego roku wygłosił wykład inaugurujący swoją pracę 
pod charakterystycznym dla swych dociekań tytułem 
Filozofia a  nauka („Organon”, II, 1938). Brał udział 
w znaczących zjazdach i kongresach. Jeszcze w 1936 roku 
zawitał do Krakowa na III Kongres Filozoficzny w  Pol-
sce z  referatem W  sprawie syntezy naukowej („Przegląd 
Filozoficzny”, 1936 ,  r.  49 skrót), którego treść do dziś 
pozostaje inspirującym wskazaniem. W  tymże roku 
uczestniczył w II Międzynarodowym Kongresie Filozofii 
Naukowej w Kopenhadze (referat: O zastosowaniach lo-
giki wielowartościowej), a  w  1938 roku –  w  IX Między-
narodowym Kongresie Filozoficznym w Paryżu (referat: 
Doniosłość badań logicznych i  semantycznych dla teorii 
fizyki współczesnej, „Przegląd Filozoficzny”, 1938,  r.  41, 
z. 1). Z  Kongresów tych zamieszczał obszerne sprawoz-
dania. Był autorem wspomnień pośmiertnych Władysław 
Mieczysław Kozłowski 1858–1935 („Przegląd Filozoficz-
ny”, 1935,  r.  38) oraz Kazimierz Twardowski 1866–1938 
(Biblioteczka Czasu, Kraków 1938). Na akademii ku czci 
zmarłego prof. Rubczyńskiego wygłosił w dniu 15 listopa-
da 1938 roku przemówienie Prof. Witołd Rubczyński jako 
człowiek i filozof (UJ, Kraków 1939). 

W  1938 roku wygłosił cykl gościnnych wykładów na 
zaproszenie Uniwersytetu w  Bukareszcie. Od 1937 roku 
był członkiem Komisji Filozoficznej Polskiej Akademii 
Umiejętności. Po śmierci w 1938 roku prof. Witołda Rub-
czyńskiego został wybrany przewodniczącym Towarzy-
stwa Filozoficznego w Krakowie. Krótko przed i pierwszy 
rok po wojnie był dziekanem Wydziału Filozoficznego UJ. 
W czasie okupacji intensywnie naukowo pracował, czego 
efektem był powstały w zarysie podręcznik z metodologii 
nauk przyrodniczych5. Prowadził też studia historycz-
ne nad filozofią Orygenesa. Obydwa rękopisy zaginęły. 
Szkicowy artykuł Uwagi o  metodzie nauk empirycznych 
(„Przegląd Filozoficzny”, 1948, r. 44) był przejawem próby 
odtworzenia zaginionego dzieła. 

Po wojnie opublikował przyczynek Geneza i  rozwój 
logiki intuicjonistycznej („Kwartalnik Filozoficzny”, 1946, 
r. XVI, z. 2–4). Odpowiadając na oczekiwania studentów 
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wydał w formie powielaczowej skrypt Logika teoretyczna 
(Koło Filozoficzne Studentów UJ, Kraków 1945). Dnia 
1  grudnia 1945 roku podczas inauguracyjnego po  wo-
jennej przerwie posiedzenia Towarzystwa Filozoficznego 
wygłosił słynny odczyt O  współczesnych kierunkach filo-
zofii (Wiedza-Zawód-Kultura, Kraków 1947), w  którym 
dokonał prezentacji czterech podstawowych szkól filo-
zoficznych obecnych w polskim życiu umysłowym. Były 
to: filozofia naukowa w  polskiej odmianie analitycznej 
oraz logicznego pozytywizmu, materializm dialektyczny, 
filozofia katolicka oraz fenomenologia. Obszerne omó-
wienie koncepcji marksistowskiej (s. 10–22) w stosunku 
do pozostałych kierunków świadczyło o  chęci uprawo-
mocnienia naukowego przesiąkniętej ideologią doktryny 
marksistowskiej. Na niewiele, jak dowiodły nadchodzące 
lata, to się jednak zdało. Marksizm-leninizm-stalinizm 
stał się oficjalną filozofią państwa o nowym ustroju. 

W 1946 roku Wydział Filozoficzny na Uniwersytecie Ja-
giellońskim został podzielony. Zygmunt Zawirski wybrał 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. W  czerwcu 1947 
roku wystąpiono o  pozostawienie profesora w  służbie 
czynnej mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Jednakże 
nagle w dniu 2 kwietnia 1948 roku w Końskich zmarł. 

Podsumowanie

Z ygmunt Zawirski był znanym i  cenionym przedsta-
wicielem filozofii naukowej w  Polsce. Szczególne 

znaczenie posiadały jego studia nad metodologią nauk 
przyrodniczych umiejętnie powiązane z  rozwojem no-
wych kierunków logiki. Był w tym zakresie autorytetem. 
Na dowód można przytoczyć zapowiadającą taki stan 
rzeczy opinię Kazimierza Twardowskiego, mistrza i men-
tora6, odnotowaną po jednym z jego wystąpień na forum 
lwowskiego Związku Naukowo-Literackiego: „przemó-
wienie uderzało fantastyczną pewnością sprawy i  pew-
nością siebie (Twardowski, 2002, cz. 1, s. 197). Zawirski 
mówił wtedy o filozoficznych aspektach teorii Einsteina. 
Dalszym potwierdzeniem jego kompetencji mogą być 
referaty zgłaszane i przyjmowane w poczet obrad między-
narodowych kongresów filozofii. O  znaczeniu rozpraw 
i przyczynków natury historycznej już była mowa. Zresztą 
cecha ta była wyróżnikiem polskiej filozofii analitycznej. 
Jego metodologiczne stanowiska, jak choćby w  sprawie 
logicznego problemu indukcji7 czy propozycje, np. w za-
kresie syntezy naukowej, zachowują nieprzemijającą dla 
przyszłych adeptów nauki wartość. Jak trafnie zauważył 
Bolesław J. Gawecki (1889–1984), Zygmunt Zawirski „nie 
należał do uczonych dokonujących nagłych odkryć i roz-
wijających oryginalne pomysły w filozofii czy nauce. Był 
natomiast jednym z tych naukowców, bez których nauka 
nie mogłaby żyć i rosnąć. To prawda, że Jego dzieła mają 
przede wszystkim wartość informacyjną i sprawozdawczą, 
pamiętać się jednak godzi, że takie prace są  niezbędne” 
(Gawecki, 1948, s. 443). W dodatku były tworzone z pa-
sją, w  sądach ostrożne, zmierzające do jak najgłębszego 
zrozumienia interpretowanych stanowisk. Taką też war-
tość z  pewnością posiadają jego artykuły z  zakresu psy-
chotechniki. Przez całe życie – ucząc innych – uczył się 

sam. Pozostał po nim cenny dorobek i –  jak zaświadcza 
pozostający z nim w bliskich relacjach B.J. Gawecki – do-
bre wspomnienie. 

Niniejsza publikacja o  dokonaniach Zawirskiego 
w  zakresie psychologii doświadczalnej, mającej w  niej 
ugruntowanie psychotechnice oraz pracach przy tworze-
niu pracowni porady zawodowej, uzupełnia o  pomijany 
dotąd w  istniejących opracowaniach epizod z  jego życia 
i  dorobku. Podjęcie problemu psychotechniki, pozosta-
jącej przecież w  symbiozie z  naukowym zarządzaniem, 
przez autora znaczących publikacji filozoficzno-metodo-
logicznych, a niebawem – bo już w  latach 30. XX wieku 

– cenionego w środowisku europejskim uczonego, z jednej 
strony zaświadcza o atrakcyjności nowych obszarów tych-
że nauk stosowanych, z drugiej dało im poczucie większej 
pewności i dalszy impuls rozwojowy. Powinno się o tych 
zróżnicowanych początkach pamiętać. 

dr hab. Alojzy Czech, prof. uczelni
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ORCID: 0000-0002-3468-5859
e-mail: aczech@ue.katowice.pl

Przypisy

1) O  udziale Zawirskiego w  II Zjeździe informują „Prace II 
Polskiego Zjazdu Naukowej Organizacji”, z. I, „Przegląd Or-
ganizacji” 1928, Nr 8, s. 7; z kolei referat opublikowany zo-
stał w z. XV, zatytułowanym „Psychotechnika i szkolnictwo”, 

„Przegląd Organizacji” 1930, Nr 11. Wskutek niemożności 
wydania oddzielnego ogromnego dorobku Zjazdu postano-
wiono publikować referaty w postaci aneksów do poszczegól-
nych numerów „Przeglądu Organizacji” aż do wyczerpania 
zjazdowego materiału. 

2) Większe pracownie, jak na przykład warszawska poradnia 
Hauszylda, posiadały jeszcze dwa dalsze etapy: badania le-
karskie i pomiary antropologiczne (Poradnia zawodowa …, 
1928, s. 10). 

3) Publikacja Poradnia zawodowa Patronatu nad Młodzieżą Rę-
kodzielniczą we Lwowie (1928) powstała później niż referat 
Zawirskiego na II Zjazd Polski Naukowej Organizacji w 1928 
roku, ale opublikowana była wcześniej. 

4) Ósmy Międzynarodowy Kongres Filozoficzny w Pradze („Kwar-
talnik Filozoficzny”, 1934,  r. XI); Wrażenia z  I  Międzynarodo-
wego Kongresu Filozofii Naukowej („Kwartalnik Filozoficzny”, 
1936,  r. XIII, z. 1; IX Międzynarodowy Kongres Filozoficzny 
w Paryżu („Kwartalnik Filozoficzny”, 1937, r. XIV, z. 4).

5) B.J. Gawecki podaje, iż w lecie 1947 roku Zawirski pokazał mu 
niemal gotowy rękopis podręcznika z  metodologii. Wkrótce 
potem podczas podróży pociągiem skradziono Zawirskiemu 
walizkę z obydwoma rękopisami, tym drugim było prawdopo-
dobnie studium z patrystyki (Gawecki, 1948, s. 437). 

6) S. Zamecki twierdził, iż w zakresie głównych zainteresowań 
naukowych Zawirski pozostawał pod wpływem Jana Łuka-
siewicza (Zamecki, 1977, s. 25 i 77). 

7) Zawirski był zwolennikiem linii Reichenbacha w  sprawie 
problemu indukcji (Woleński, 1997, s. 35).
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Zygmunt Zawirski among Engineers 
and Organisers: Part 2

Summary

In the first part, we have recalled the relation of Zyg-
munt Zawirski to experimental psychology serving as 
the basis for applications in industrial work against the 
background of his growing achievements in the field of 
philosophy of science. The next stage of the philosopher’s 
presence in the environment of technicians was entrust-
ing Zawirski with the role of the organiser and manager of 
a psychotechnical laboratory for young artisans with the 
mission to carry out vocational advice service. Zawirski 
discussed the directions of its operation, as well as the 
techniques and instruments it was equipped with at the 
2nd Polish Congress of Scientific Management in 1928 in 
Warsaw. This study is mainly devoted to reminding this lit-
tle-known fragment from the scientist’s biography. How-
ever, cooperation with the organisational community was 
interrupted by the appointment of Zawirski to the Chair 
of Theory and Methodology of Sciences at the University 
of Poznań. His achievements in the field of philosophy of 
science, applications of modern logic and methodology 
grew significantly then – which was also outlined – but 
there was still room for the continuation of his interest 
in practical psychology by translating literature in this 
field from French. It should also be borne in mind that 
many solutions from the general scientific achievements 
of Zawirski, such as the problem of induction logic or sug-
gestions in the field of scientific synthesis, to this day can 
help adepts to practise science.

Keywords

history of management, Zygmunt Zawirski, philosophy of 
science, psychotechnics, vocational advisory
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