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Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim  
piśmiennictwie organizatorskim 
(fragment większej całości)

Dobrze rozwijająca się nauka o zarządzaniu okresu klasycznego w Polsce musiała 
posiadać również pewne dokonania w zakresie czynnika ludzkiego w organiza-
cji. Tak rzeczywiście było. Spośród powstającego dorobku w artykule podjęto 
rekonstrukcję poglądów na czynnik ludzki w przedsiębiorstwie, autorstwa Wacława 
Adamieckiego, który tworzył w Warszawie w trudnych warunkach przed- i po-
wojennych. Przypomniane zostały jego działania na rzecz tworzącego się ruchu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również treści jego koncepcji kierowania ludźmi 
w pracy z 1948 roku.

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce (Managing Human Resources in Poland), 
Wacław Adamiecki

Wstęp

Korzenie zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce wywodzą się z praktyki organi-
zatorskiej, i to zarówno w wymiarze doświadczeń indywidualnych wybitnych re-
prezentantów nauki organizacji i zarządzania jej wczesnego rozwoju, jak też in-
stytucji konsultacyjno-doradczych, funkcjonujących poza przestrzenią szkolnictwa 
wyższego. Nie jest ten wczesny dorobek zbyt znany. Dlatego celem niniejszego 
opracowania jest uzupełnienie aktualnej wiedzy z okresu, gdy czynnik ludzki na-
bierał znaczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw oraz coraz częściej przyciągał 
badawczą uwagę i wzbogacał czynności menedżerskie o tę część właśnie, genero-
waną bezpośrednim doświadczeniem praktycznym. Na treść składają się: ustalenia 
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inż. Romana Riegera, inżyniera-górnika o znaczącej karcie wynalazczej, dorobek 
doradców Instytutu Naukowej Organizacji i Kierownictwa (INOiK) w Warszawie, 
Benedykta Nawrockiego i Władysława Balińskiego, oraz ważny głos w sprawie kie-
rowania ludźmi, wyrosły z postulatów bezpieczeństwa i higieny pracy w już powo-
jennej rzeczywistości, autorstwa Wacława Adamieckiego. Byli to autorzy o znaczą-
cych dokonaniach praktycznych, jak również o niebagatelnym wkładzie w dorobek 
polskiej myśli organizatorskiej okresu klasycznego. Wszyscy oni akcentowali ko-
nieczność zajmowania się czynnikiem ludzkim w całokształcie działalności każdego 
przedsiębiorstwa, bez oglądania się na ustrój polityczny i zmieniające się stosunki 
społeczne. Ze względu na już istniejące omówienia tak ogólnego dorobku Romana 
Reigera (Czech, 2004), jak też organizatorów-konsultantów z INOiK (Czech, 2013), 
oraz narzucone ograniczenia artykułowe, w poniższym odtworzeniu przypomniany 
został jedynie wkład Wacława Adamieckiego, tworzącego na tle zmiennych poli-
tycznie warunków, w których przyszło mu działać i pracować w swoim przedwcze-
śnie zgasłym życiu. 

Wacław Adamiecki (1903–1962) – debiut organizatorski, Instytut 
Spraw Społecznych

Problematyką kierowania ludźmi w pracy zajął się w sposób znaczący najmłodszy 
z synów Karola Adamieckiego (1866–1933) – Wacław, ale miało to miejsce już  
w okresie powojennym, gdy zmiana ustrojowo-polityczna wchodziła w fazę szczy-
tową. Zanim do tego doszło, Wacław Adamiecki dostąpił organizatorskiego wta-
jemniczenia w Polsce międzywojennej, dołączając do młodego grona doradców In-
stytutu Naukowej Organizacji i Kierownictwa z lat 30. XX wieku. Był absolwentem 
Politechniki Warszawskiej. Rozpoczął swoją aktywność konsultacyjną jako zwolen-
nik nowoczesnej organizacji pracy biurowej. Wraz z Kazimierzem Barlińskim ob-
jął nawet w 1930 roku redagowanie działu konsultingowego „Organizacja biura”  
w „Przeglądzie Organizacji”. Usiłował także wypracować własną metodę analizy 
organizacyjnej (Adamiecki, 1930, 1931a, 1931b). Wydawało się, że to będzie natu-
ralna i poniekąd oczekiwana ścieżka kariery dobrze zapowiadającego się inżyniera- 
-organizatora. Stało się jednak inaczej.

Szybko dołączył do powstającego ruchu stawiającego na promowanie i prze-
strzeganie wymogu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych. 
Zmiana wiązała się z przejściem do założonego w 1931 roku ze składek kilku ubez-
pieczalni społecznych i podległego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej Instytutu 
Spraw Społecznych (ISS). Jednym z jego głównych zadań było „prowadzenie – 
przez badania naukowe i propagowanie ich wyników – walki z wypadkami przy 
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pracy” (Święcicki, 1960, s. 183; por. Strzelecki, 1957, s. 353–355; Auleytner, 2002,  
s. 1922)1. Wacław Adamiecki został wicedyrektorem tej placówki, odpowiadając 
bezpośrednio „za szeroko rozbudowany Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” 
(Szubert, 1993, s. 83). 

Na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy

Instytut Spraw Społecznych zorganizował w dniach 14–15 grudnia 1933 roku w War-
szawie I Zjazd Inżynierów Bezpieczeństwa Pracy. Było to znaczące wydarzenie. 
Wacław Adamiecki wygłosił wtedy referat „Gospodarcze znaczenie bezpieczeństwa 
pracy” („Sprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”, t. 6, Instytut Spraw Społecznych, 
Warszawa 1934), otwierający merytoryczną część obrad. Tezy podsumowujące  
z jego wystąpienia zjazd przyjął jako stanowisko własne, określające jego stosunek 
do problematyki organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawierało m.in.: „1. Za-
gadnienie bezpieczeństwa pracy należy ujmować pod kątem jego gospodarczego 
znaczenia z uwagi na ogromne straty materialne wynikające z wypadków przy pracy.  
2. Zmniejszenie obciążenia życia gospodarczego ubezpieczeniami społecznymi moż-
liwe jest do zrealizowania jedynie na drodze racjonalnej organizacji zapobiegawczej. 
3. Organizatorami tej akcji na terenie przedsiębiorstw mogą być tylko kierownicy 
przemysłu” (Adler, 2009). Wacław Adamiecki znalazł miejsce swojej realizacji, co 
nie było łatwe, gdy trzeba było pracować w cieniu dokonań swojego znanego ojca2. 
Motywem wspólnym za to obydwu była troska o człowieka pracującego. 

Dobitnym tego wyrazem było jego wystąpienie na II Zjeździe Inżynierów 
Bezpieczeństwa Pracy w dniach 9–11 kwietnia 1938 roku, zwołanym pod hasłem 
„Warsztat wytwórczy – ośrodkiem kultury pracy”. Referat Adamieckiego – zaty-
tułowany analogicznie jak hasło zjazdu – ponownie otwierał merytoryczną część 
obrad. Fragmenty jego wystąpienia porażają pasją i emfazą: „myśląc (…) o bezpie-
czeństwie pracy, o powietrzu, którym oddycha się w warsztacie, o świetle, jakie tam 
dochodzi, o zgiełku i hałasie podczas pracy, o »komforcie atmosferycznym« – wi-
dzimy przy pracy CZŁOWIEKA z krwi i kości, nie siłę roboczą, nie homo oeconomicus 
– ale ludzi: starych i młodych, bladych i czerstwych, energicznych i ospałych – tych 

1 Instytut prowadził działalność naukową, wydawniczą, propagandową i organizacyjną. 
W latach 1931–1939 wydał 70 opracowań naukowych, w tym 38 z dziedziny bhp.
2 Niech o tej nierównowadze pozycji i recepcji świadczy następujący przykład: w 1934 
roku do ZSRS pojechała delegacja pracowników ISS z Wacławem Adamieckim w składzie. Wy-
mieniono doświadczenia, nawiązano kontakty i po powrocie strona radziecka przysyłała materia-
ły z zakresu bhp i innych dziedzin. Pliki ulotek i broszur regularnie adresowane były do Karola 
Adamieckiego, który już wtedy nie żył (za: J. Róziewicz, 1979, s. 133–134 i przyp. 144).
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samych ludzi, z których składa się społeczeństwo, którzy tworzą siłę obronną na-
szego państwa, tych ludzi, którzy mogą kochać gorąco kraj lub odnosić się obojętnie 
do jego losów” (Adler, 2009). W szczególności przeciwstawiał się pojmowaniu pra-
cy ludzkiej jako wartości wymiennej, jako swego rodzaju „aktu kupna-sprzedaży”, 
podczas którego „jeden daje swój czas – drugi płaci zań (…) zgodnie z ustaloną 
normą i może rozporządzać zakupionym czasem w ramach obowiązujących praw” 
(Adler, 2009). Ale tak być nie może. Z troską, przewidująco i z empatią dla trudnej 
pozycji pracownika najemnego przestrzegał, że „z punktu widzenia interesu zbio-
rowego rachunek jeszcze załatwiony nie jest. Kupiony czas nie jest czasem istoty 
bezosobowej lub maszyny, lecz organizacji wyższego rzędu: człowieka, będącego 
jednocześnie członkiem społeczeństwa, ojcem rodziny, w razie potrzeby obrońcą 
niepodległości kraju, człowieka, w którego całe społeczeństwo czyni wielki wkład 
w postaci powszechnego nauczania oraz obowiązującej służby wojskowej połączo-
nej zawsze z dokształcaniem ogólnym” (Adler, 2009). W konsekwencji pointował: 
„ten, kto kupuje czas ludzki, zaciąga (…) ważne zobowiązania wobec społeczeń-
stwa: 1. że nabyty czas nie zostanie bezprodukcyjnie zmarnowany, 2. że w czasie 
tym nie będzie zniszczone lub nadwyrężone zdrowie pracownika, 3. że nie nastąpi 
zniszczenie wartości moralnych, jakie dana jednostka posiada, 4. że nie nastąpi osła-
bienie energii twórczej człowieka, a przeciwnie, energia ta wzmocni się i rozwinie, 
5. że nie nastąpi osłabienie więzi jednostki ze zbiorowością, a więc poczucia odpo-
wiedzialności za swoje czyny wobec zbiorowości, a przeciwnie, poczucie to wzmoc-
ni się, 6. że praca w warsztacie podniesie poziom kulturalny jednostki, wzbudzi, 
względnie wzmoże w niej zamiłowanie do rzetelnej, porządnej i wytrwałej pracy” 
(Adler, 2009). Odpowiedzialne zadanie spoczywa na kierownictwie, gdyż konieczna 
jest dobra organizacja warsztatu „nie tylko ze względu na interes przedsiębiorcy, 
lecz jest obowiązkiem przedsiębiorcy z uwagi na interes ogólnogospodarczy kra-
ju” (Adler, 2009). Pomiędzy obydwoma zjazdami, oprócz wielu inicjatyw, wyjaz-
dów studyjnych i szkoleń, jako ślad piśmienniczy nadto pozostały: „Rola instytucji 
ubezpieczeniowych w akcji zapobiegania wypadkom przy pracy” (seria: „Sprawy 
Ubezpieczeniowe i Statystyczne”, t. 4, Instytut Spraw Społecznych, Warszawa 1934) 
i kilka lat później wydane „Uświadomienie robotników w zagadnieniach bezpie-
czeństwa i higieny pracy” (Warszawa 1937), będące wykładem na kursie dla inżynie-
rów zorganizowanym przez Polski Związek Przemysłowców Metalowych w dniach 
11–14 marca 1937 roku.
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Czas okupacji i nowa sytuacja powojenna

Nie zaprzestał działalności w latach okupacji. Usiłował prowadzić instytut w wa-
runkach okupacji, ale zmieniony został charakter placówki (Rychliński, s. XIV–XV, 
92)3. W skrajnie niesprzyjających warunkach Adamiecki zainicjował cykl wykładów  
i dyskusji o kulturze pracy, prowadził pogadanki na temat bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Obydwie te akcje cieszyły się dużą popularnością wśród robotników (Kawec-
ka, 1963, s. 190 i 193). Opublikował też w wydawnictwie spółdzielczym materiał 
szkoleniowy „Organizacja zakładu wytwórczego” (Społem, ok. 1943; 2. poszerzone 
wydanie: Centralny Zarząd Spółdzielczy, Warszawa 1948). 

W powojennej rzeczywistości miał miejsce dalszy ważny w życiu Wacława Ada-
mieckiego epizod edycyjny: był autorem dwóch broszur popularnonaukowych na 
temat pojęcia organizacji oraz kierowania ludźmi w pracy, które wydane zostały 
nakładem Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Zanim jednakże podejmę rekon-
strukcję koncepcji kierowniczej w odniesieniu do pracowników, trzeba przypomnieć 
instytucję publikującą te opracowania. W latach 1945–1950 „Czytelnik” był najważ-
niejszym humanistyczno-literackim przedsięwzięciem wydawniczym w Polsce. Był 
projektem prowadzonym z niespotykanym rozmachem. Stanowił centrum kultury  
w kraju, imperium prasowe i instytucją oświatowo-wychowawczą. Założony jesz-
cze w 1944 roku przez Jerzego Borejszę, rzecznika „łagodnej rewolucji” (Krasucki, 
2009), miał zmienić świadomość narodu na rzecz nowego programu ustrojowego 
drogą m.in. wszechstronnej oferty publicystycznej na najwyższym poziomie. W 1947 
roku, w wyniku zmiany struktury organizacyjnej, w wydawnictwie nasilono akcje 
oświatowo-popularyzujące (Borejsza, 1947, s. 29–30). Utworzony został m.in. In-
stytut Kulturalno-Oświatowy z rozbudowaną serią wydawniczą „Wiedza Powszech-
na”. Wydawnictwo powstało z potrzeby dostarczenia odbiorcy „tanich, a zarazem 
o rzetelnej wartości naukowej publikacji z różnych dziedzin wiedzy” (Popularyzacja 
wiedzy…, 1946, s. 7)4, pisanych przez autorów kompetentnych i obdarzonych darem 
żywej narracji o sprawach bardzo złożonych i skomplikowanych. Powstały liczne 
serie wydawane w broszurowej formule. Wprawdzie nie dorównywały one tak for-
matem, jak i składem, znanym już z przeszłości kieszonkowym edycjom „Biblio-
teki Powszechnej” Wilhelma Zukerkandla z Galicji czy „Książki dla Wszystkich”  

3 Po śmierci dyrektora ISS Kazimierza Korniłowicza (1892–1939) 8.09.1939 r. wskutek 
bombardowania, W. Adamiecki jako zastępca przejął tę funkcję. Przedwojenny profil działania 
instytutu był niemożliwy do kontynuacji. W celu uwiarygodnienia utworzono w ramach instytu-
towej struktury warsztat szewski, legalnie zatrudniający robotników orientacji lewicowej. Także 
pod adresem Asfaltowa, 15, czyli w siedzibie ISS, za milczącym przyzwoleniem dyrektora, pro-
wadzona była działalność konspiracyjna.
4 W wykazie autorów i redaktorów wtedy zamieszczonych nie ma jeszcze W. Adamiec-
kiego (s. 57–61).
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M. Arcta z Warszawy – „format książkowy zbliżony do B5 przy skromnej objętości 
broszurek sprawiał wrażenie ubóstwa” (Ziemba, 1976, s. 326) – ale za to przed-
sięwzięcie wyróżniało się doborem zróżnicowanych tematów, masowym nakładem  
i po skompletowaniu danej serii w całość – rzetelnym obrazem wiedzy naukowej  
z danego zakresu.  

Wacław Adamiecki był redaktorem działu, pomysłodawcą cyklu „Organizacja  
i Kierownictwo”, obliczonego na 10 pozycji broszurowych, w ramach którego  
w 1948 roku ukazały się jedynie dwie. Obydwie jego autorstwa: „Co to jest organi-
zacja” (z cyklu: „Organizacja i Kierownictwo, I zeszyt, Wiedza Powszechna Spół-
dzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Łódź 1948) oraz „Kierownictwo ludźmi w pracy” 
(z cyklu: „Organizacja i Kierownictwo”, IV zeszyt, Wiedza Powszechna Spółdziel-
nia Wydawniczo-Oświatowa „Czytelnik”, Łódź 1948). Z innymi opracowaniami 
nie zdążono. Choć niepełny, cykl ten, zaledwie w piątej części wykonany, posiadał 
jednak duże znaczenie środowiskowe. Nauki o zarządzaniu zostały zaproszone do 
grona dziedzin uznanych, o utrwalonej pozycji, których aspekty dorobku są po-
pularyzowane w uniwersalnym wydawnictwie. Pozostaje wielką zasługą Wacława 
Adamieckiego, że tego dokonał. W dodatku drugą z broszur własnego autorstwa 
poświęcił podejściu do kierowania czynnikiem ludzkim, tematowi, którym niniej-
szym się zajmujemy.

Kierowanie ludźmi – autorska synteza

„Kierownictwo ludźmi w zespołach wytwórczych stanowi jedno z najbardziej istot-
nych zagadnień organizacji i jednocześnie jest jednym z najtrudniejszych do rozwią-
zania” (Adamiecki, 1948, s. 1) – zaznacza autor na wstępie. O wiele łatwiejsze jest 
pokierowanie pozostałymi czynnikami, zwłaszcza materialnymi. W rozdziale pierw-
szym i drugim Adamiecki wskazuje na potrzebę tworzenia i zaprowadzania ładu ma-
terialnego i organizacyjnego jako warunków wstępnych, ułatwiających kierowanie 
ludźmi. Zdrowe warunki pracy, czystość, estetyka otoczenia sprzyjają zadowoleniu  
i wywołują chęć do pracy. To właśnie „nauka organizacji wysunęła zasadę celowego 
doboru urządzeń do pracy, dostosowania ich do potrzeb produkcji i do wymagań 
organizmu człowieka, postęp w zakresie opieki społecznej wykazał zaś konieczność 
poprawy warunków pracy ze względu na zdrowie i higienę szerokich warstw ludzi” 
(Adamiecki, 1948, s. 4). Choć do pełnej realizacji tej zasady droga jeszcze daleka, to 
autor przytacza wiele przykładów dobrych praktyk, korzystając przy tym z własnych 
doświadczeń eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa pracy jeszcze sprzed wojny. Ale 
środowisko pracy, jakkolwiek istotne, nie wyczerpuje zagadnienia. Wprawdzie „ma-
terialny ład organizacyjny wyraża się, po pierwsze, we właściwym doborze przed-
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miotów biorących udział w procesie wytwórczym, (ale – A.C.) po drugie, charakte-
ryzuje go podział czynności i związanych z nimi stanowisk, czyli tzw. struktura albo 
budowa organizacyjna zespołu, która stwarza wzajemne powiązania funkcji, określa 
obszary działania i ustala zakresy odpowiedzialności. Struktura organizacyjna jest 
podstawą do realizacji jednego z najważniejszych postulatów kierownictwa, to jest 
właściwego doboru ludzi do pracy w zespołach wytwórczych” (Adamiecki, 1948,  
s. 8). Dlatego po uczynieniu tych bogato ilustrowanych przykładami założeń dla 
kierownictwa czynnikiem ludzkim, autor przechodzi do merytorycznych rozdzia-
łów poświęconych właściwemu doborowi ludzi do pracy, sprawiedliwej ocenie wy-
ników pracy oraz ich rozwoju przez szkolenie.

Było już powiedziane, że W. Adamiecki próbuje dostrzec w człowieku pracu-
jącym coś więcej niż tylko element zorganizowanej wytwórczości, ale w procesie 
kierowania pozostaje wierny koncepcji klasycznej. „Zadaniem kierownictwa zespo-
łami ludzkimi w pracy jest stosowanie takich metod postępowania, które, w ramach 
racjonalnej technicznej organizacji, tworzyłyby z gromady ludzkiej podczas pracy 
zespół: 1. zdyscyplinowany, 2. sprawny, 3. pracujący z ochotą i poczuciem odpo-
wiedzialności, 4. uspołeczniony i 5. kulturalny” (Adamiecki, 1948, s. 14–15). Nie 
ma uniwersalnej recepty, jak to zrobić, ale są pewne elementarne zasady wypraco-
wane w doświadczeniu praktycznym i pogłębione przez badania. Do nich, według 
W. Adamieckiego (1948, s. 15), należą wspomniane już: 1. właściwy dobór ludzi 
do pracy, 2. sprawiedliwa ocena wyników pracy, 3. szkolenie pracowników. Pośród 
głównych zasad właściwego doboru ludzi do pracy umieszczone zostały następują-
ce imperatywy: „1. nie kierować się protekcją, 2. ściśle określić zakres zadań, 3. czas 
próbny wyzyskać istotnie do oceny kwalifikacji, 4. w okresie próbnym zapoznać 
kandydata z całością zakładu wytwórczego, 5. ustalić ścisłe warunki wynagrodzenia 
i możliwości awansu”. Przystępując do omawiania wytycznych, autor tłumaczy się  
z umieszczenia na samym początku zasady negatywnej. Mimo że ma się do czynienia 
ze zjawiskiem uważanym ogólnie za złe, to jest ono bardziej powszechnym, niżby to 
wynikało z popularnej o nim opinii. Protekcja ma różne formy, wynika z dążenia do 
wygody, z prawdziwych lub urojonych obaw czy służalstwa. W dodatku pojawiają 
się próby jej uzasadnienia jakoby dobrem sprawy, a konsekwencje pierwszego kro-
ku prowadzą do protekcji przy wynagradzaniu i awansowaniu, wywołują zazdrość, 
podkopują i niszczą zaufanie. Całkowicie protekcji prawdopodobnie wyelimino-
wać się nie da, ale przynajmniej trzeba stępić jej szkodliwe oddziaływanie. Drogą 
do tego jest budowa i rozpowszechnianie obiektywnych miar w ocenie kwalifikacji 
kandydatów do pracy. Pomocnym punktem wyjścia może być precyzyjne ustalenie 
zakresu pracy, sposobu jej wykonania oraz wymogów stawianych kandydatowi pod 
względem kwalifikacji tak fizycznych, jak psychicznych. Już ten etap nie jest prosty 
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ani łatwy w realizacji. Łatwiej ustalić taki zakres dla mechanika przy obrabiarce, szo-
fera czy maszynistki – co autor ilustruje przykładami – niż dla kierownika do spraw 
finansowych, szefa działu sprzedaży czy nielicznej kadry naczelnego kierownictwa. 
Właściwy dobór na te ostatnie stanowiska może przesądzać o dalszym istnieniu 
danego przedsiębiorstwa. Co charakterystyczne, wyselekcjonowanych kandydatów 
poddaje się wstępnemu szkoleniu i przyjmuje na okres próbny. W owym czasie była 
to praktyka powszechna. Kandydat-pracownik przyjęty na okres próbny był podda-
wany systematycznej obserwacji, na podstawie której formułowano możliwie obiek-
tywną ocenę pod względem rozumienia instrukcji roboczych, opanowania technik 
pracy, jak też cech charakteru i inteligencji. Dopiero wtedy kończy się faza doboru 
i selekcji kandydatów, oceny ich kwalifikacji i racjonalnej selekcji. Taka procedura 
postępowania właściwa jest – stwierdza Adamiecki – dla przedsiębiorstw zaawanso-
wanych w stosowaniu nowoczesnych form gospodarowania ludźmi. 

W kolejnym etapie – oceny pracowniczej – na plan pierwszy wysuwa się zasada 
sprawiedliwości. Podstawą jej jest „bezstronność, niezmącona względem własnego 
interesu czy osobistego zadowolenia, do czego nadarza się tyle sposobności, gdy 
się innymi ludźmi kieruje. To ważny problem. Sięga do głębi stosunków ludzkich, 
wywodzi się z wrodzonego każdemu człowiekowi poczucia sprawiedliwości” (Ada-
miecki, 1948, s. 21). Potrójne wydaje się być jej uzasadnienie w kierowaniu orga-
nizacjami: 1. zadaniem kierownictwa jest przecież stwarzanie atmosfery zaufania 
wśród podwładnych, a nic tak nie niszczy zaufania, jak niesprawiedliwe postępowa-
nie i wynikające zeń poczucie krzywdy. 2. kierownictwo ma budzić ochotę do pracy, 
a nic tak nie gasi w człowieku zapału jak fałszywa, stronnicza lub złośliwa ocena. 
Wreszcie 3. kierownictwo ma stwarzać autorytet, szacunek i dyscyplinę, a nic tak 
nie podważa tych podstaw wiążących gromadę ludzką w zorganizowany zespół jak 
niesprawiedliwe postępowanie. Poczucie sprawiedliwości u ludzi jest stopniowalne. 
Gdy idzie w parze z inteligencją i kulturą człowieka, kwalifikuje dany „materiał” 
najbardziej na kierowanie ludźmi. Dla takich osób staje się czymś oczywistym, że 
bezstronność w ocenie pracowników nie będzie podlegać zniekształcającym wpły-
wom subiektywnych kryteriów. 

Pracujący człowiek jest zjawiskiem dalekim od poddania go dokładnej wymier-
ności. Choć matematycznie ścisłych kryteriów jego oceny w obecnym stanie wie-
dzy stworzyć nie podobna, to trzeba do nich zmierzać. Zgodnie ze wskazaniami 
nauki organizacji, należy od zaraz to czynić, rozpoczynając od bezstronnej oce-
ny człowieka na etapie doboru oraz dalszej obserwacji jego wyników. Stosowaną 
w praktyce racjonalną propozycją sprawiedliwej oceny pracy człowieka jest usta-
lenie właściwej hierarchii płac, stworzenie systemu nagród pieniężnych za lepszą 
sprawność i jakość, inicjatywę i pomysłowość w organizacji. Nadto wymagane jest 
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zbudowanie systemu nagród pozamaterialnych i otwarcie drogi awansu. Ale szybka 
i obiektywna ocena musi uwzględniać także wadliwe postępowanie, niedbalstwo, 
nieuczciwość, nieodpowiedzialność czy nadużycie władzy. Niezbędny jest w sys-
temie motywacyjnym wymiar kar jako gwarant przekonania w zespołach ludzkich, 
że negatywne przejawy zachowań nie ujdą bezkarnie. „Instrument nagród i kar, 
działający sprawiedliwie, automatycznie i szybko, jest jednym z najważniejszych na-
rzędzi racjonalnego kierownictwa, co nie zawsze jest doceniane” (Adamiecki, 1948, 
s. 22). Niewłaściwie ustawiony czy wybiórczo stosowany, wyzwala stan napięcia, 
powoduje rozgoryczenie, paraliżuje energię, tłumi inicjatywę, stwarza postawy i at-
mosferę biernego oporu, w efekcie prowadzi do marnotrawstwa. Praca zespołu bez 
świadomości sankcji staje się niemożliwa. Sprawdzoną w praktyce odpowiedzią jest 
siatka płac, prosta i zrozumiała dla wszystkich, których dotyczy, a jej zbudowanie 
wymaga dużego wkładu pracy, tym większego, im bardziej zróżnicowany jest zespół 
pracowniczy. Dalej autor ilustruje przykładami konstrukcję sprawiedliwego syste-
mu nagród za wydajność, krytykuje niektóre funkcjonujące w praktyce rozwiązania, 
podkreśla znaczenie normy oraz wzorca, robi analogie do dyscyplin sportowych, 
zwłaszcza przy łączeniu wynagradzania ze współzawodnictwem – zjawiskiem nie-
obecnym w literaturze przedwojennej. Stale obecna jest przestroga, by być w ocenie 
i nagradzaniu sprawiedliwym. 

Trzeci rozdział stricte merytorycznej części zaczyna się od stwierdzenia, które  
w obiegowej opinii raczej nie przynależy do klasycznej nauki organizacji: „nowo-
czesny zakład wytwórczy jest skupiskiem wiedzy. Obowiązkiem kierownictwa jest 
wiedzę tę przekazywać pracującym” (Adamiecki, 1948, s. 29). Przy czym zakład 
wytwórczy jest zwrotem umownym i za desygnaty posiada fabrykę, budowę domu, 
stację kolejową, instytucję użyteczności publicznej, zakład naukowy. Każdy taki 
warsztat wytwórczy jest szkołą życia, miejscem uczenia się. Trzeba go poznać i żad-
na placówka oświatowa, nawet najlepsza szkoła zawodowa, nikogo w tym nie wyrę-
czy, „ponieważ nie wywoła w uczącym się takich przeżyć, jakie zdolny jest wzbudzić 
proces pracy” (Adamiecki, 1948, s. 30). W zespole wytwórczym bowiem jednocze-
śnie z procesem technicznym biegną procesy ludzkie: psychologiczne, społeczne  
i kulturalne. Warunkują one wzajemnie swoje istnienie, są jednakowo ważne. „Ze-
spół wytwórczy jest zatem nie tylko mechanizmem do produkowania dóbr, lecz 
jest również ośrodkiem produkcji ludzkich postaw indywidualnych i społecznych, 
jest producentem ludzkich myśli i wzruszeń, kształtujących oblicze człowieka” 
(Adamiecki, 1948, s. 30). Tak rozumiany zespół wytwórczy staje się z samoczynnej 
szkoły życia ośrodkiem świadomego stosowania metod nauczania i wychowania. 
„Porządek i ład organizacyjny oraz sprawność działania winny być zatem dykto-
wane nie tylko względami natury gospodarczej, obniżeniem kosztów własnych  
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i wzrostem rentowności, lecz w równej mierze – względami oddziaływania na ludzi, 
wychowywania ich w duchu ładu i sprawności” (Adamiecki, 1948, s. 30). W takich 
warunkach dopiero można mówić o skutecznej akcji szkolenia i doskonalenia pra-
cowników. Autor przypomina, że celem szkolenia kandydatów na pracowników  
w okresie próbnym było dokonanie trafnej selekcji. Natomiast od momentu przy-
jęcia na stałe szkolenie ma sprzyjać wywoływaniu aktywnej postawy w stosunku do 
pracy, budzeniu w nim chęci i potrzeby samokształcenia. Kształtowanie takiej po-
stawy uważa za „główny cel kierownictwa zespołami ludzkimi, jeśli pragnie ono 
sprostać zadaniom racjonalnej gospodarki człowiekiem w pracy” (Adamiecki, 1948, 
s. 30). Bardzo wskazana w tym zadaniu jest współpraca najwybitniejszych fachow-
ców, gdyż do zakładów wytwórczych napływają ludzie z coraz lepszym wykształce-
niem. Dłuższy kontakt z oświatą trwale zmienił ich oblicze, wytrenowane umysły 
stają się bardziej chłonne. Tymczasem procesy wytwórcze są skupiskiem wiedzy 
technicznej i gospodarczej, a nowoczesny zakład przemysłowy staje się zarazem 
laboratorium naukowym. Tam każdy pracownik ma sposobność doskonalić się  
w zakresie techniki i ekonomii, organizacji i kierownictwa, na tle własnego zawodu  
i pracy całego zespołu. Pracownik ma prawo z nagromadzonego zasobu wiedzy sko-
rzystać, obowiązkiem zaś kierownictwa jest dorobek ten przekazywać. 

W zakończeniu autor skupia się na treści i kontekście pojęcia kierownictwa. 
Stanowi to jakby dopełnienie rozważań zamieszczonych w poprzedniej broszurze 
na temat organizacji. Ze względu na wykraczający poza obszar tematyczny zakres 
treściowy tego rozdziału zostanie pominięty, ograniczając się tylko do poinformo-
wania, iż – według Wacława Adamieckiego – istota kierownictwa leży w syntezie 
koordynacyjnej opartej na odpowiedzialności i autorytecie. Ze względu na oryginal-
ne ujęcie koncepcyjne zagadnienia, z pewnością przyjdzie jeszcze w przyszłości do 
tego zapomnianego fragmentu powrócić.

Zakończenie

Z perspektywy ponad sześciu dekad, jakie upłynęły od połowy XX wieku – datę 
można przyjąć za kres uprawiania nauk o zarządzaniu w paradygmacie klasycznym 
w Polsce – wyposażony w arsenał narosłego dorobku naukowego w zakresie za-
rządzania zasobami ludzkimi współczesny czytelnik może nie tylko popatrzeć na 
skromne początki obecności czynnika ludzkiego w dziedzinie nauk o zarządzaniu, 
ale też dokonać kilku refleksji nad kierunkami rozwoju, jaki stał się ich udziałem. 
Niektóre aspekty zarządzania zasobami ludzkimi istnieją od samego początku, jak 
choćby zarys procesu kadrowego. Natomiast pewnych wartości, wtedy konstytutyw-
nych i mocno akcentowanych, jak na przykład zasada sprawiedliwości czy obowią-
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zująca praktyka motywacyjna przy awansowaniu, dziś się zbytnio nie podnosi. Może 
dlatego, że uznane zostały za oczywiste i nie ma potrzeby ich werbalnego nadużywa-
nia? Inne aspekty zostały natomiast przejęte i rozwijane. Dotyczy to w szczególno-
ści multidyscyplinarnego charakteru przedmiotu zarządzania czynnikiem ludzkim. 
Trzeba jednak zauważyć, iż w okresie początkowym panowała większa ostrożność  
w tym względzie. Niektórzy twórcy nauk o zarządzaniu obawiali się przez to zagu-
bienia ich tożsamości. Ale znacznie gorszym wydarzeniem było przerwanie ciągłości 
ich rozwoju. Jako skażone rysem burżuazyjności nauki o zarządzaniu od 1950 roku 
zostały zakazane. Stan ten trwał niemal dekadę, a dla zarządzania personelem nawet 
więcej. Reaktywacja nauk o zarządzaniu w końcówce lat 50. XX wieku w warunkach 
polskich odbywała się pod znakiem prakseologii, która ze swojej logicznej natury 
nie przejawiała zrozumienia dla specyfiki czynnika ludzkiego. Oznaką pieczętującą 
powrót na scenę zasobów ludzkich można uznać publikację inż. Jerzego Lutosław-
skiego „Człowiek w przedsiębiorstwie przemysłowym” (Państwowe Wydawnictwo 
Techniczne, Warszawa 1960), praktyka i doradcę, który jako pierwszy po tragicznym 
zerwaniu ciągłości zaprezentował w polskim środowisku jej perspektywę zgodną  
z aktualnymi tendencjami w nauce światowej.
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Human Resource Management in Polish Organizational Literature
Summary

The nicely developing science of  management of  the classical period in Poland 
has to include achievements in the area of  the human factor in the organization. 
This is indeed the case. Among the emerging achievements, the paper undertakes 
the reconstruction of  the views on the human factor in the company as developed 
by Wacław Adamiecki, who worked on this problem in Warsaw subject to difficult 
pre– and post–war conditions. Also reiterated is his work in the creation of  an oc-
cupational health and safety movement as well as his concepts of  managing people 
at work dating from 1948.
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