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Podstawowe problemy metodoliczne nauk o zarządzaniu

STANISŁAW SUDOŁ*

PODSTAWOWE PRObLEMY 
METODOLICZNE NAUK O ZARZĄDZANIU

Wprowadzenie

Przystępując do problemu pojęć i terminów w naukach o zarządzaniu, należy zacząć 
od stwierdzenia, że w Polsce występuje duża ich różnorodność. Wiele nawet podsta‑
wowych pojęć i terminów jest różnie pojmowanych i definiowanych. Są one często 
niejasne i wieloznaczne. Znane jest powiedzenie Amerykanina Harolda Koontza już 
z roku 1961 (następnie ponownie użyte w 1980 roku) o dżungli w naukach o zarzą-
dzaniu. Na występującą tu niejasność i wieloznaczność pojęć zwracają uwagę także 
polscy pracownicy nauki. Chyba pierwszą, która zwracała na to uwagę, była socjolog 
Maria Hirszowicz [19, s. 14]. Marcin Bielski [3, s. 27], próbując w 1996 roku odpowie‑
dzieć na pytanie, czy w okresie ćwierćwiecza po wypowiedzi H. Koontza stan ten uległ 
zmianie, dał następującą odpowiedź: „Można powiedzieć, że w niewielkim stopniu”. 
Kazimierz Zimniewicz [61, s. 386–387] mówi wręcz o porażającej dowolności w tym 
zakresie i wyraził się, nawiązując do wypowiedzi Koontza, że dżungla gęstnieje.

Sytuacja powyżej przedstawiona obniża wiarygodność nauk i niekorzystnie wpływa 
na ich rozwój. Wielość tych pojęć i terminów oraz duża różnorodność ich rozumienia 
jest narastającą przeszkodą w komunikowaniu się pracowników naukowych. Sytuacja 
ta dotyczy, oczywiście w różnym stopniu, także innych krajów.

Występuje potrzeba podjęcia wysiłku intelektualnego nad wprowadzeniem pew‑
nego ładu w zakresie przynajmniej podstawowych pojęć i terminów w naukach 
o zarządzaniu1. Inicjatywę w tym zakresie podjął Komitet Nauk Organizacji i Zarzą‑
dzania PAN, powołując do realizacji tej inicjatywy zespół w składzie: prof. Zbigniew 

 * Prof. dr hab. Stanisław Sudoł – honorowy członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.
1 Można tu podać cytat z pracy H. Chołaja [7, s. 50]: „W środowisku nauk ekonomicznych i społecznych 

w ogóle występuje mnóstwo rozbieżności. Jedną ze znanych przyczyn takiego stanu rzeczy jest niedostateczne 
wyjaśnienie podstawowych pojęć. Stąd biorą się dążenia do uporządkowania aparatu pojęciowego”.
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Dworzecki, prof. Jerzy Kisielnicki, prof. Barbara Kożuch, prof. Maria Romanow-
ska, prof. Stanisław Sudoł – przewodniczący, dr Adam Szpaderski, prof. Michał 
Trocki. Zespół ten odbył szereg spotkań, na których dyskutowano poszczególne pro‑
blemy wysunięte przez przewodniczącego. Dwukrotnie występowano do wszystkich 
członków Komitetu z prośbą o opinie w konkretnych propozycjach. Część członków 
Komitetu wniosła szereg uwag, z których znacząca część została uwzględniona 
w tym opracowaniu. Zostało ono poddane także dyskusji na dwóch plenarnych 
posiedzeniach Komitetu oraz na konferencji metodologicznej Współczesne nauki 
o zarządzaniu, zorganizowanej w dniach 28–29 czerwca 2013 r. przez Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu. Również z dyskusji w tych dwóch gremiach przyjęto 
pewną liczbę zmian w opracowaniu.

Można sądzić, że żaden z pracowników naukowych w zakresie tych nauk nie będzie 
kwestionował ważności tego ładu, choć niejeden z nich może wyrazić wątpliwość co 
do efektywności takiej pracy. W zamysłach Komitetu nie było zamiaru narzucania 
komukolwiek pojęć i terminów oraz jednolitości ich rozumienia. Założeniem było 
oddziaływanie na środowisko naukowe przez przekonywanie.

Zagadnienia, którymi się zajmował Komitet w porządkowaniu pojęć i terminów, 
dążąc do większej ich klarowności naukowej, były następujące:

nazwa nauki dotyczącej zarządzania, �

pojęcie zarządzania, �

miejsce nauk o zarządzaniu w klasyfikacji nauk i ich granice, �

funkcje nauk o zarządzaniu, �

słabości nauk o zarządzaniu, �

twierdzenia nauk o zarządzaniu, �

paradygmaty w naukach o zarządzaniu, �

teorie w naukach o zarządzaniu, �

subdyscypliny w naukach o zarządzaniu. �

1.  Nazwa nauki dotyczącej zarządzania

Przyjmujemy tu liczbę mnogą nazwy „nauki o zarządzaniu” zgodnie z nazwą przy‑
jętą w ustawie dotyczącej szkolnictwa wyższego, choć bardziej adekwatna w stosunku 
do jej treści i zakresu byłaby nazwa w liczbie pojedynczej „nauka o zarządzaniu”2.

Należy zrezygnować z tradycyjnego używania w Polsce od lat 50. XX wieku nazwy 
„nauka organizacji i zarządzania”. Argumenty przemawiające za zrezygnowaniem 
w nazwie nauki z członu „organizacja” są następujące:

2 Słuszne byłoby przyjęcie zasady, aby nazwy dziedzin nauki określać liczbą mnogą (np. nauki biologiczne, 
humanistyczne, medyczne, społeczne), a nazwy dyscyplin naukowych wyrażać w liczbie pojedynczej.
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według powszechnie przyjętego sformułowania przez Henriego Fayola organizo‑ �

wania jako jednej z funkcji zarządzania nie ma potrzeby podawania tego w nazwie 
dyscypliny naukowej dotyczącej zarządzania;
powszechnie nauka dotycząca zarządzania jest określana w świecie angielskimi  �

słowami management science.
Jeżeli chodzi o nazwę nauki dotyczącej zarządzania, to pewnym wyjątkiem jest 

niemiecka nazwa „Betriebswirtschaftslehre” (nauka o gospodarce przedsiębior‑
stwa). Nazwa ta ukształtowała się w krajach niemieckojęzycznych na przełomie 
XIX i XX wieku jeszcze przed powszechnym przyjęciem się w literaturze światowej 
określenia management science. Nastąpiło to pod wpływem wybitnych autorów nie‑
mieckich, takich jak: H. Nicklisch, E. Schmalenbach, K. Mellerowicz, E. Gutenberg. 
Nazwa ta utrzymuje się do dnia dzisiejszego3.

2.  Pojęcie zarządzania

Należy przyjąć założenie, że zarządzanie jest jednym z rodzajów szeroko rozumianego 
kierowania, obok administrowania, dowodzenia, rządzenia4 oraz kierowania zespołem 
(do tego ostatniego związanego z kierowaniem w węższym znaczeniu, z „mikrokiero‑
waniem”, np. z kierowaniem przez brygadzistę grupą roboczą lub kierowaniem przez 
instruktora szkolnym zespołem tanecznym, poszukuje się trafnego określenia). Relacje 
między tymi bliskoznacznymi pojęcia przedstawiono na poniższym rysunku:

3 Pewnym odbiciem Betriebswirtschaftslehre są w Polsce publikacje pod tytułem „nauka o przedsiębior‑
stwie”. A oto przykłady: J. Lisak, Ekonomia jednostkowa. Nauka o przedsiębiorstwie [35], J. Lichtarski, Podstawy 
nauki o przedsiębiorstwie [34], S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania [48]. Rzecz jasna, 
nauka o przedsiębiorstwie mieści się w Polsce w naukach o zarządzaniu.

4 L. Krzyżanowski [30, s. 302] stwierdził, iż „trzeba (…)  wyraźnie rozgraniczyć rządzenie od zarządzania”, 
natomiast R. Rutka [45, s. 83–88] jednoznacznie stwierdził, że administrowanie, dowodzenie i rządzenie, 
będące formami kierowania, są pojęciami bliskoznacznymi w stosunku do zarządzania. Stanowisko R. Rutki 
utwierdziło mnie w podanym tu podziale kierowania.
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Te poszczególne formy (rodzaje) kierowania odróżniają się obiektami swojego 
zainteresowania i metodami działania. Mają też odpowiedniki w odrębnych dyscy‑
plinach naukowych: nauki o zarządzaniu, nauka o administracji, nauki o obronności, 
nauki o bezpieczeństwie, politologia.

Określenie „zarządzanie” weszło do języka potocznego i jest używane w bardzo 
różnych kontekstach znaczeniowych. Tadeusz Oleksyn [42, s. 54] powiedział, że obec‑
nie zarządza się wszystkim. Przykładowo zarządza się: przedsiębiorstwem, państwem, 
różnorodnością, konfliktem, zdrowiem, otoczeniem, przyszłością, polityką, stra‑
chem, chaosem itp. Jest to więc słowo absolutnie niejednoznaczne. Łukasz Sułkowski 
[51, s. 54] dodaje do tej dziwnej sytuacji: „Współcześnie określenie zarządzania jest 
nadużywane w odniesieniu do wszystkich procesów społecznych (np. zarządzanie 
konfliktem czy zarządzanie kulturą organizacyjną), a nawet w odniesieniu do bytów 
abstrakcyjnych (zarządzanie chaosem)”.

Ten „wszystkoizm” słowa „zarządzanie” można by jakoś tolerować, gdyby doty‑
czyło to tylko języka potocznego. Niestety – wieloznaczne rozumienie tego słowa 
znalazło prawo obywatelstwa także w nauce, w tym w naszych naukach o zarządzaniu. 
Wystarczy otworzyć którąkolwiek książkę dotyczącą zarządzania lub którykolwiek 
artykuł w czasopiśmie naukowym, aby się o tym przekonać.

Osobom wątpiącym w sens uściślania, precyzowania pojęć i terminów w naukach 
o zarządzaniu można przypomnieć, iż każda nauka zaczyna swoje istnienie nie od 
formułowania matematycznych wzorów wykrytych prawidłowości czy praw, ale od 
precyzowania podstawowych pojęć, którymi się posługuje.

Pojęcie zarządzania można różnie definiować, w zależności od tego, co za naj‑
ważniejsze uważa się w zarządzaniu w owym czasie i miejscu (definicja nie może być 
długa), jednak przy spełnianiu – naszym zdaniem – następujących warunków:
1. Nie jest związane z działalnością osobniczą, a dotyczy zespołowej, profesjo-

nalnej działalności ludzi, tzn. działań podejmowanych wspólnie dla realizacji 
przyjętego celu przez większy lub mniejszy zespół ludzi5;

2. jest procesem dokonującym się w organizacji (instytucji)6, niezależnie od jej 
formy prawnej, wielkości, struktury przestrzennej i rodzaju działalności, która 

5 Podczas dyskusji profesor H. Bieniok i dr M. Jaksa zwrócili mi uwagę, iż określenie „zarządzanie” jest 
używane także w odniesieniu do przedsiębiorstw jednoosobowych, w których nie mamy do czynienia z pracą 
zespołową, a o wszystkim decyduje i wszystkie działania podejmuje właściciel–menedżer. Istotnie, przedsię‑
biorstwa takie występują obecnie np. w sferze finansów. Może on podejmować decyzje dotyczące wielkich kwot 
pieniężnych. Sytuację taką umożliwia wysoki rozwój internetu i środków telekomunikacji. W takiej sytuacji 
należy mówić nie o zarządzaniu, ale o jednoosobowym kierowaniu organizacją (przedsiębiorstwem), rezer‑
wując słowo „zarządzanie” tylko dla działań zespołowych. W ukształtowanych w skali światowej management 
science występują na porządku dziennym problemy, takie jak: struktury organizacyjne, kadra kierownicza, 
przywództwo, które nie występują w przedsiębiorstwach jednoosobowych.

6 Jednoznaczne jest stwierdzenie P.T. Druckera, że „Zarządzanie jest konkretnym i wyróżniającym się 
instrumentem każdej organizacji” [11, s. 17].
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ma spajający ją wspólny cel/e7 oraz niezbędne zasoby materialne i niemate-
rialne8;

3. jej organ zarządzający (organ władzy), przez realizację funkcji kierowniczych, 
ma wpływ na funkcjonowanie i rozwój organizacji9.
Gdy powyższe trzy warunki nie są spełniane, to słowo „zarządzanie” należy 

zastępować innymi słowami, np. zamiast „zarządzać własnym zdrowiem” należy 
mówić „dbać o własne zdrowie” (pielęgnować je, troszczyć się o nie). Nonsensem 
jest mówienie o zarządzaniu samym sobą, własną karierą lub zarządzaniu wiekiem 
organizacji. Zamiast „zarządzać otoczeniem”, na które zazwyczaj mamy ograniczony 
wpływ, właściwym wyrażeniem jest „wpływanie na otoczenie”, zamiast „zarządzać 
przyszłością”, na którą nasz wpływ jest albo minimalny, albo wręcz zerowy wpływ 
(„jak można zarządzać czymś, czego jeszcze nie ma?” [2]), właściwe jest mówić 
o przewidywaniu lub prognozowaniu przyszłości, zamiast „zarządzanie niepewnością” 
powinno się mówić „zarządzanie w warunkach niepewności”, zamiast „zarządzanie 
wartościami” – „kierowanie się w zarządzaniu wartościami”.

Zarządzanie jest działaniem człowieka skierowanym do innych ludzi, choć 
powszechnie mówi się: „zarządzanie przedsiębiorstwem lub w przedsiębiorstwie”, 
„zarządzanie szkołą lub w szkole” lub inną organizacją (instytucją), ale proces prze‑
biega zawsze poprzez reakcje ludzi w tych instytucjach na decyzje zarządzającego. 
Ta sama sytuacja zachodzi, gdy mówimy o zarządzaniu rzeczami (maszynami, budyn‑
kami, zapasami materiałowymi lub innymi rzeczami). Zmiany w odniesieniu do tych 
rzeczy następują również poprzez reakcje ludzi, którzy są za nie odpowiedzialne.

W opracowaniach naukowych istota zarządzania jest różnie definiowana, jed‑
nak ogół autorów, jeżeli nie jednakowo, to w każdym razie podobnie rozumie sens 
zarządzania jako rodzaj kierowania zespołową działalnością. Zarządzanie rozumie 
się jako działalność kierowniczą, w której cele osiąga się poprzez planowanie działań, 
ich organizowanie i motywowanie ludzi do określonych postaw i działań oraz kon‑
trolę ich realizacji. Można do tego dodać, co robią niektórzy autorzy, że zarządzający 
dysponują posiadanymi zasobami.

Można przyjąć dopełniającą uwagę Adama Stabryły [49, s. 11]10 dotyczącą istoty 
pojęcia zarządzania, że zarządzanie jako działalność zespołów ludzkich dotyczy 
w szczególności ich udziału w procesie pracy. Istotnie, procesy zarządzania dotyczą 

7 Wspólnota celów może dotyczyć różnych typów organizacji, w tym także składających się z wielu 
części składowych, wyposażonych w duży zakres samodzielności, np. koncerny (korporacje) krajowe lub 
międzynarodowe.

8 Ważnym problemem, którego się tu jednak nie analizuje, jest kwestia, czy można mówić o zarządzaniu 
gminą, miastem czy województwem, czy w przypadku tych jednostek zamiast o zarządzaniu należy mówić 
o administrowaniu nimi.

9 Trudno jest mówić o zarządzaniu organizacją, gdy organ kierowniczy nie ma żadnego wpływu na jej 
bieżącą i przyszłą działalność.

10 Taki pogląd miał też S. Kowalewski [27, s. 17].
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z reguły pracy, choć nie można – moim zdaniem – wyłączać z nich aktywności, która 
nie jest pracą, a np. rozrywką.

Należy zakwestionować wypowiadany nieraz pogląd, że zarządzanie jest rozwią‑
zywaniem przez człowieka wszelkich problemów i podejmowaniem w związku z tym 
decyzji. Taka definicja nie odróżniałaby zarządzania od innych działań człowieka, 
przykładowo działań, takich jak: przeprowadzanie przez lekarza operacji chirurgicz‑
nej, opracowywanie przez nauczyciela programów nauczania czy szycie garnituru 
przez krawca.

3.  Miejsce nauk o zarządzaniu w klasyfikacji nauk 
i ich granice

Do dzisiaj przedmiot i zakres problemowy nauk o zarządzaniu oraz ich miejsce 
wśród dziedzin i dyscyplin naukowych nie doczekały się takiego określenia, które 
byłyby powszechnie, albo prawie powszechnie przyjęte w środowisku naukowym, 
choć nie brak wartościowych i niezwykle cennych propozycji w tym względzie. 
Wśród polskich autorów trzeba odwołać się przede wszystkim do profesorów: Jana 
Zieleniewskiego, Jerzego Kurnala, Leszka Krzyżanowskiego, Andrzeja Koźmińskiego, 
Bogdana Wawrzyniaka, Marcina Bielskiego, a ostatnio Michała Trockiego – autora 
bardzo ciekawego memoriału pt. Tożsamość nauk o zarządzaniu.

Nauki o zarządzaniu powinny zmierzać do ukształtowania się w samodzielną 
dziedzinę nauki, tak jak to jest w wielu krajach, zwłaszcza anglosaskich11, a do 
tego czasu powinny być zlokalizowane wyłącznie w naukach ekonomicznych12, 
z którymi ich związek jest największy.

Rozwiązanie wielu problemów w zakresie zarządzania wymaga korzystania 
z dorobku różnych nauk13. Na styku nauk o zarządzaniu z innymi dyscyplinami 
naukowymi ujawniają się często najciekawsze koncepcje naukowe. Nauki o zarzą‑
dzaniu powinny blisko współpracować z wieloma innymi naukami.

11 W okresie od lipca 1974 r. do grudnia 1975 r. w Polsce nauki o zarządzaniu też miały status samo‑
dzielnej dziedziny nauki.

12 W stosunku do propozycji – aby do czasu usamodzielnienia się nauk o zarządzaniu jako dziedziny 
nauki wchodziły w skład dziedziny nauk ekonomicznych – votum separatum zgłosiła profesor Barbara 
Kożuch z Uniwersytetu Jagiellońskiego, uważając, iż nauki o zarządzaniu, występujące obecnie jako dyscy‑
pliny w naukach ekonomicznych i w naukach humanistycznych, powinny zostać zintegrowane i występować 
w dziedzinie nauk społecznych.

13 A.K. Koźmiński pisze, że w obszarze zarządzania „rozwiązanie każdego praktycznego problemu 
wymaga jednoczesnego odwołania się do dorobku kilku tradycyjnie ukształtowanych akademickich dyscyplin 
naukowych” [29, s. 126].
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Każda dziedzina i dyscyplina naukowa musi mieć swoje granice, które odróżnia‑
łyby ją od nauk sąsiednich14. Trudno się w pełni zgodzić z Łukaszem Sułkowskim 
[51, s. 18], że nauki o zarządzaniu mają z założenia rozmyte granice.

Wyznacznikami wyróżniającymi nauki powinny być:
a) przedmiot jej zainteresowań i badań, czyli zakres rzeczywistości, którą obej‑

muje;
b) wzgląd badawczy, tzn. punkt widzenia, z którego przedmiot badania jest analizo‑

wany i naświetlany;
c) metody badawcze.

Ten ostatni wyznacznik jest obecnie coraz mniej ważny, gdyż metody coraz bar‑
dziej przepływają między naukami. Natomiast trzeba się zgodzić, że delimitacja tych 
granic jest trudna, gdyż granice między dziedzinami i dyscyplinami nauki w procesie 
ich rozwoju zmieniają się z następujących powodów:

pola badawcze niektórych nauk nachodzą na siebie, przenikają się, np. w miarę  �

rozwoju nauk o zarządzaniu w coraz większym stopniu wchodziły one na teren 
socjologii i psychologii, a także matematyki i informatyki;
występuje przepływ problemów między dyscyplinami; �

powstają nowe dyscypliny naukowe. �

Choć granice między dyscyplinami są konieczne, to jednak nie powinny one być 
ostre. Zbyt ostre granice między nimi utrudniałyby podejmowanie badań w zakresie 
wielu problemów, które wymagają penetracji ze strony kilku dyscyplin. Należy pod‑
kreślić, że postęp w jednej dyscyplinie wpływa korzystnie na rozwój innych.

Dość często słyszymy, że nauki o zarządzaniu mają interdyscyplinarny charakter 
lub że są nauką interdyscyplinarną z następujących powodów:
1. obiekty badawcze tych nauk, czyli organizacje, są przedmiotem zainteresowania 

i badań także ze strony innych nauk, jak: ekonomia (zwłaszcza mikroekonomia), 
nauki prawne, socjologia czy psychologia;

2. w naukach o zarządzaniu przyjęto wiele pojęć i metod badawczych od innych 
dyscyplin naukowych.
Ani pierwszy, ani drugi argument nie są przekonujące. Jest oczywiste, że okre‑

ślona rzeczywistość przyrodnicza lub społeczna może być badana przez wiele nauk. 
Im bardziej rozwinięta jest dana nauka, tym większy jest jej związek z innymi naukami. 
Przepływ między dyscyplinami aparatury pojęciowej i metod badawczych jest, 
zwłaszcza obecnie, standardem. Występuje współcześnie szeroki przepływ metod 
badawczych między dyscyplinami naukowymi i to nieraz bardzo odległymi od 
siebie. Jest zrozumiałe, że w pierwszym okresie rozwoju danej nauki, czyli na etapie 
swojej młodości, chyba każda dyscyplina naukowa zapożycza metody badawcze od 

14 Można się zgodzić z poglądem, że w nauce kwestia granic między dyscyplinami naukowymi nie jest tak 
ważna, jak współpraca między nimi [39, s. 15], ale nie można negować ważności problemu tych granic.
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starszych, ukształtowanych już dyscyplin, niejako wchłaniając je w siebie. Oczywiście, 
nie oznacza to, że metod tych pozbywa się dyscyplina naukowa, w której zostały one 
pierwotnie ukształtowane. Z czasem młoda dyscyplina sama wypracowuje własne, 
oryginalne metody poznania naukowego. Przy analizie niektórych problemów badaw‑
czych zasadne jest zastosowanie kilku metod badawczych, wyniki których wzajemnie 
się uzupełniają, nieraz korygując uzyskane wyniki, dając w efekcie bardziej wszech‑
stronne naświetlenie badanego problemu. Stan taki, określany pluralizmem metod 
badawczych, jest wielce pożądany. Rozmaitość metod badawczych jest zasobem, 
który każda dyscyplina naukowa powinna cenić i dalej rozwijać.

Słusznie Leszek Krzyżanowski [30, s. 57–58] napisał, że to nie nauki, lecz problemy 
badane przez te nauki mają interdyscyplinarny charakter, a Michał Trocki trafnie 
podkreślił, iż interdyscyplinarny charakter badań prowadzonych w ramach nauk 
o zarządzaniu jest ich charakterystyczną cechą. Trzeba do powyższych stwierdzeń 
dodać, iż mówienie o interdyscyplinarnym charakterze nauk o zarządzaniu może 
prowadzić do podważania ich tożsamości i samodzielności w klasyfikacji nauk.

4.  Funkcje nauk o zarządzaniu

Nauki o zarządzaniu spełniają takie same funkcje jak inne nauki społeczne, 
a mianowicie:

funkcję deskrypcyjną (opisową), �

funkcję eksplanacyjną (objaśniającą), �

funkcję predykcyjną (dotyczącą przyszłości, prognostyczną), �

funkcję aplikacyjną (możliwość praktycznego zastosowania wyników nauki). �

Nauki o zarządzaniu zalicza się do nauk stosowanych i funkcja aplikacyjna powinna 
być w nich najważniejsza, tak jak np. w naukach technicznych i medycznych. Należy 
podkreślić, że choć współcześnie podział na nauki teoretyczne i stosowane nie jest 
tak ostry, jak był kiedyś, to jednak nadal jest on powszechnie uznawany.

Badania naukowe w zakresie zarządzania mogą mieć charakter poznawczy, rozwi‑
jać wątki, które nie są bezpośrednio przydatne dla praktyki, których wyniki powięk‑
szają zasób naszej wiedzy teoretycznej. Bez takich badań zarządzanie nie mogłoby być 
nauką. Równocześnie podejmuje się badania dla rozwiązania konkretnych potrzeb 
praktycznych organizacji gospodarczych (komercyjnych), publicznych lub społecz‑
nych. Od nauk tych powinny wychodzić sugestie i propozycje doskonalenia praktyki 
zarządzania.
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5.  Słabości nauk o zarządzaniu

Trzeba mieć świadomość, a mieć ją powinni przede wszystkim pracownicy 
naukowi, że nauki o zarządzaniu mają istotne słabości, na które poniżej wskazu‑
jemy.
1. Występowanie, przedstawionego na początku tego opracowania, braku jednakowo 

rozumianych nawet podstawowych pojęć i terminów, co nie powinno występo‑
wać w żadnej nauce, co grozi chaosem, a w każdym razie utrudnia komunikację 
między pracownikami naukowymi.

2. W naukach tych bardzo łatwo buduje się „nowe teorie”, którym brak jest dosta‑
tecznej weryfikacji przez badania empiryczne, w związku z czym „teorie” te można 
traktować tylko jako pomysły, a nawet spekulacje autorów, a co najwyżej jako 
hipotezy, czyli przypuszczenia, a nie prawdy naukowe. Znani autorzy amerykań‑
scy: James G. March i Herbert A. Simon [36, s. 20] mówią o niewspółmierności 
między hipotezami a dowodami w tych naukach. Można podzielić zdanie Łukasza 
Sułkowskiego [52, s. 321], że w naukach o zarządzaniu „problemem jest nadpro‑
dukcja badań i publikacji, które mają charakter niepełnowartościowy lub zgoła 
bezwartościowy”, co Andrzej K. Koźmiński określa ostrzej, mówiąc, że nauki te 
nie mają „jednoznacznego kryterium prawdy i fałszu” [28, s. 125].

3. Widoczne jest występowanie w naukach o zarządzaniu mód na zajmowanie się 
określonymi zagadnieniami, a następnie rekomendowania praktyce nowych 
koncepcji i metod zarządzania15. Skutkiem tego jest to, iż ich żywot jest zazwyczaj 
krótki16. Szybko się je porzuca, przy czym nie zawsze jest w pełni jasne, czy przy‑
czyną porzucenia była nieadekwatność tych koncepcji lub metod w stosunku do 
rzeczywistych problemów w organizacjach, które chciano usprawniać, czy może 
w niedostatkach realizacyjnych. Tę swoistą pogoń można określić plagą w naukach 
o zarządzaniu.
Część słabości nauk o zarządzaniu wynika z ich młodości oraz z ich natury. 

Niejako „pierworodną” przyczyną tych słabości było to, że inicjatywa powstania 
tych nauk wyszła nie, jak to zazwyczaj ma miejsce, od uczonych, ale od praktyków 
życia gospodarczego. Ich praktyczne, fragmentaryczne doświadczenia w różnych 
organizacjach, głównie przemysłowych, nie zawsze dawały dostateczną podstawę do 

15 Zwraca na to uwagę G. Hamel w: Future of Management [17], a w Polsce Z. Dworzecki w: Mody 
w zarządzaniu [12].

16 Jeszcze w latach 70. i 80. ubiegłego wieku bardzo popularnymi metodami zarządzania w Polsce, szeroko 
przedstawianymi w publikacjach, jak również z pożytkiem stosowanymi w przedsiębiorstwach i w innych 
organizacjach, były „zarządzanie przez cele” i „analiza wartości”. Obydwie zostały już prawie zapomniane, choć 
J. Kisielnicki [25, s. 85] jednoznacznie stwierdził, że „zakres zastosowania ZPC jest bardzo szeroki i obejmuje 
oddziaływanie na kierowników wszystkich szczebli, zaczynając od naczelnego kierownictwa, a kończąc na 
bezpośrednich wykonawcach”.
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uogólnień. Teoretyczny zamęt w tych naukach miał miejsce już w pierwszym okresie 
ich kształtowania się, gdy ich prekursorem był Frederick Winslow Taylor. Zaroiło się 
wówczas od wielu przygodnych doradców i szarlatanów, którzy – głównie na skutek 
silnej konkurencji między firmami doradczymi17 – wysuwali wciąż nowe propozycje 
usprawniania organizacji, kompromitując nieraz rodzącą się naukę. Przyczyny te do 
dziś nie w pełni ustąpiły, ale – jak zauważają John Micklethwait i Adrian Wooldridge 
[38, s. 69, 261] – żadna inna dyscyplina naukowa nie obrosła w tak bogatą działalność 
ekspercką, jak nauki o zarządzaniu.

W ciągu stu lat rozwoju nauk o zarządzaniu opracowano bardzo dużo systemów, 
koncepcji, modeli i metod zarządzania. To narastające bogactwo nie zostało dotych‑
czas należycie uporządkowane i sklasyfikowane. Nie ma nawet ogólnie przyjętych 
kryteriów je rozgraniczających. Występuje dezorientacja w obszarze zakresu ich stoso‑
wania, nie mówiąc już o tym, jaka jest ich komplementarność i konkurencyjność18.

Wszyscy powinniśmy przyczyniać się, w miarę swoich możliwości, do podnie‑
sienia standardów naszej dyscypliny, aby zwiększyć jej wiarygodność i tym samym 
autorytet, aby nikt nie mógł powiedzieć, że jesteśmy nauką mało poważną, że jesteśmy 
szamanami zarządzania. Należy widzieć w tym względzie przede wszystkim rolę 
młodszej generacji pracowników nauki.

6.  Twierdzenia nauk o zarządzaniu

Wszystkie nauki, badając rzeczywistość przyrodniczą czy społeczną, szukają 
zależności, prawidłowości między elementami tej rzeczywistości, ustalają twierdzenia 
naukowe, prawa i budują teorie naukowe. Nauki o zarządzaniu też to robią i muszą to 
robić, jeżeli chcą być nauką. Parę kwestii o tych twierdzeniach i teoriach poniżej.

Twierdzenia nauk o zarządzaniu charakteryzują się niskim stopniem ścisłości, 
tak jak we wszystkich naukach społecznych. Są one obciążone subiektywizmem. 
Już Arystoteles [1] powiedział, że nie we wszystkich wywodach trzeba szukać tego 
samego stopnia ścisłości. Władysław Tatarkiewicz [56, s. 9–10] stwierdził, że w pracy 
naukowej o szczęściu nie można mówić rzeczy tak pewnych, jasnych i ścisłych jak 
w matematyce czy w fizyce.

Mówiąc o niskim stopniu ścisłości twierdzeń nauk o zarządzania, trzeba wskazać 
na przyczyny tego:

17 Na źródła zamętu w naukach o zarządzaniu, wynikające z działalności firm konsultingowych, szkół 
biznesu i czasopism nastawionych na menedżerów, wskazują P. Hensel [18] i A. Czech [8, s. 189].

18 W latach 1999–2001 na łamach czasopism: „Przegląd Organizacji”, „Organizacja i Kierowanie” oraz 
„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” odbywała się w tym obszarze polemika profesorów Z. Martyniaka 
i J. Lichtarskiego, która jednak nie doprowadziła do uzgodnienia stanowisk.
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1. W odróżnieniu od nauk przyrodniczych, w których przeważają problemy wymierne 
ilościowo, w badaniach dotyczących zarządzania kwantytatywność ich wyników 
jest ograniczona.

2. Twierdzenia wyprowadzone na podstawie badań w zakresie zarządzania tylko 
w bardzo ograniczonym stopniu mogą być weryfikowane na podstawie powtarzal‑
nych eksperymentów, co jest zasadą w naukach przyrodniczych i technicznych.

3. W procesach zarządzania ma się do czynienia z postawami ludzi, którzy kierują 
się nie tylko względami racjonalności, ale także subiektywnymi poglądami i emo‑
cjami, które z trudem poddają się pomiarom.

4. Skutki wprowadzonych do praktycznej działalności określonych zmian w zarzą‑
dzaniu, opartych na wynikach badawczych, są często mocno odroczone w czasie 
i z tego powodu trudno jest powiązać skutek z przyczyną, co oznacza trudność 
weryfikacji efektywności zastosowanych nowych metod w zakresie zarządzania.
Drugą cechą nauk o zarządzania jest niska trwałość ich twierdzeń. Zmieniają się 

one pod wpływem zmian w otoczeniu ekonomicznym, społecznym i technicznym 
oraz w wyniku różnych zmian w samych organizacjach19. Jerzy Kisielnicki [25, s. 24] 
zwraca uwagę, iż wraz z rozwojem organizacje charakteryzują się coraz większą zło‑
żonością. Twierdzenia na skutek tego starzeją się, deaktualizują. Może to powodować, 
że stare twierdzenia naukowe mogą już nie przystawać do nowej rzeczywistości. 
Można zaryzykować przypuszczenie, że im więcej czasu upłynęło od ich ustalenia, 
tym większe jest niebezpieczeństwo ich fałszywości. Nie mamy w naszych naukach 
prawd wiecznych, jakimi dysponują nauki przyrodnicze, choć i w nich określone 
twierdzenia są z czasem podważane i zastępowane innymi twierdzeniami.

Jednak nie wszystkie twierdzenia szybko tracą ważność. Jeżeli twierdzenia i teorie 
naukowe oparte są na solidnych, głębokich badaniach, teoretycznych i empirycznych, 
to lepiej one znoszą upływ czasu. Twierdzenia i teorie wydumane (”sufitowe”), nie‑
oparte na takich badaniach, mają krótki żywot. Amerykański uczony John Kenneth 
Gailbraith określał je wymownie teoriami jednego sezonu.

Trzecią cechą twierdzeń o zarządzaniu jest ograniczoność ich ważności w prze-
strzeni. Organizacje, będące obiektem badań, są współcześnie bardzo zróżnicowane, 
zależąc od poziomu rozwoju technicznego, gospodarczego i społecznego krajów oraz 
regionów, a także od obszaru swego działania. Są one związane ze zróżnicowanymi 
warunkami bytowania człowieka (klimatycznymi, ekonomicznymi i społecznymi). 
Mechaniczne przenoszenie prawd w zakresie zarządzania z jednego kontynentu na 

19 Trafne jest stwierdzenie Jana Stachowicza, że „im więcej nowości w technicznych, technologicznych 
i organizacyjnych czynnikach produkcji i gospodarowania, tym więcej problemów zarządzania, generowa‑
nych z postępu świadomości oraz wiedzy ludzi, z uznania wagi oraz znaczenia kulturowych i społecznych 
czynników funkcjonowania i rozwoju organizacji[50, s. 66].
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drugi, czy z jednego kraju do drugiego, zwłaszcza przy dużych różnicach w poziomie 
rozwoju i dużych różnicach kulturowych, jest zawsze ryzykowne.

Mówi się nieraz o amerykanizacji nauk o zarządzaniu w tym sensie, że koncep‑
cje i metody zarządzania, sformułowane w USA przez badaczy i praktyków w tym 
wielkim i przodującym pod wieloma względami kraju, którzy ulegają złudzeniu, że te 
koncepcje i metody mogą być stosowane bez zmian we wszystkich krajach, także poza 
cywilizacją judeochrześcijańską. Nie mamy prawd, które byłyby adekwatne do sytu‑
acji we wszystkich krajach. Należy podkreślić, że zależności, prawidłowości i prawa 
w zakresie nauk o zarządzaniu obowiązują tylko w warunkach, w których zostały 
ustalone. „Rozciąganie” w przestrzeni tych zależności i praw grozi, że w określonych 
obszarach będą one nieprawdziwe. Mogą wówczas nie pomagać praktyce, a wręcz 
odwrotnie – mogą jej szkodzić.

Podsumowując charakterystykę twierdzeń w zakresie nauk o zarządzaniu, należy 
stwierdzić, iż w większości przypadków uniwersalizm (generalizacja) twierdzeń, praw 
i teorii tych nauk w czasie i w przestrzeni jest niski. Filozof nauki Adam Grobler 
[13, s. 167] stwierdził, że „prawom społecznym brakuje uniwersalności, którymi 
charakteryzują się prawa przyrody”. O braku uniwersalizmu pisze też Łukasz Suł‑
kowski [52, s. 168].

W związku z powyższym od czasu do czasu odzywają się głosy wyrażające wąt‑
pliwość co do naukowości nauk o zarządzaniu. Można tu nawiązać do referatu 
Kazimierza Zimniewicza pt. Linearność a holizm w nauce o zarządzaniu, wygło‑
szonego w roku 2011 na konferencji w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej 
w Katowicach ‑Piotrowicach [40]. W referacie tym stwierdził on, że z powodu wielu 
przyczyn nie ma w zarządzaniu prostej zależności pomiędzy przyczyną a skutkiem 
i że brak możliwości poznania takiej zależności czyni wątpliwym naukowy charakter 
nauk o zarządzaniu.

Zgadzając się ze stwierdzeniem, że w zarządzaniu najczęściej mamy do czynienia 
z wieloprzyczynowością faktów i szukając w toku badań zależności między przyczyną 
a skutkiem, trudno jest przestrzegać w tych naukach pryncypialnej zasady ceteris 
paribus. Godne pochwały jest stawianie przez K. Zimniewicza wysokich wymagań 
w stosunku do nauk o zarządzaniu, stoimy jednak na stanowisku, iż nie można wycią‑
gać z faktu wieloczynnikowości podstawy do negowania wartości naukowej naszej 
nauki. Analogiczna sytuacja dotyczy chyba wszystkich innych nauk społecznych 
i nawet nie tylko społecznych, stosujących głównie indukcyjne metody badawcze. 
Na podanej zasadzie można by negować naukowy charakter wielu nauk.
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7.  Paradygmaty w naukach o zarządzaniu

Wyrażenie „paradygmat” wprowadzone zostało do nauki światowej przez Thomasa 
Kuhna w 1963 roku w książce The Structure of Scientific Revolutions20. Do pojęcia para‑
dygmatu Kuhn wrócił w roku 1977 w publikacji The Essential Tension21, dając dodat‑
kowe jego naświetlenie. Pojęcie paradygmatu ma wysoką rangę w nauce światowej, 
znacząc coś fundamentalnego [53, s. 139–157], choć samo pojęcie paradygmatu jest 
w nauce, nawet przez metodologów nauki, nie mówiąc o innych autorach, bardzo róż‑
nie pojmowane i definiowane22. Z pewnością nie jest pojęciem jednoznacznym23.

Aby umożliwić dyskusję nad paradygmatami, przyjęto tu następującą jego defi‑
nicję: przez paradygmat rozumie się kluczowe twierdzenie (przekonanie) naukowe, 
a wiec ustalone metodami naukowymi i podzielane przez ogół (wspólnotę) uczonych, 
a przynajmniej przez ich znaczną część, które ma fundamentalne znaczenie dla 
danej nauki, na podstawie którego buduje się inne, bardziej szczegółowe twierdzenia 
naukowe. Wyznacza ono kierunki w myśleniu i w badaniach naukowych (modele, 
kryteria i procedury badawcze).

Paradygmaty mogą mieć różny stopień ogólności. Mogą dotyczyć zarówno dużych 
obszarów (dziedzin) nauki, jak i poszczególnych dyscyplin naukowych, a nawet ich 
części (subdyscyplin), odnosząc je do węższych obszarów naukowych, i wówczas 
można mówić o mikroparadygmatach.

Należy w tym miejscu mocno podkreślić, iż słowo paradygmat jest kategorią 
naukową i że należy dystansować się od używania tego słowa w innym charakterze, 
np. jako podstawowej koncepcji lub ważnej zasady działania praktycznego. Można się 
natomiast zgodzić, iż w naukach stosowanych, a do takich należą nauki o zarządza‑
niu, przy uznawaniu za paradygmat ważnych wyników badawczych, trzeba, a nawet 
należy brać pod uwagę także uzyskane doświadczenia praktyczne24.

Paradygmaty mają w nauce ex definitione charakter stabilny i są przez dłuższy czas 
uznawane przez ogół uczonych, a przynajmniej przez ich znaczącą grupę. Jednak 
są one z czasem uzupełniane, wzbogacane lub – wręcz odwrotnie – zostają obalane 

20 Książka ta została wydana w Polsce w 1968 r. pt. Struktura rewolucji naukowej, PWN, a także w następ‑
nych wydaniach w kilku wydawnictwach.

21 Książka ta została wydana w Polsce w 1985 r. pt. Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach 
naukowych w Państwowym Instytucie Wydawniczym.

22 Te różnice są znaczne, począwszy od obiektywnego pojmowania rzeczywistości społecznej do pojmo‑
wania jej jako mającej charakter subiektywny [5].

23 Stwierdzenia takie znajdujemy  m. in. w następujących publikacjach: K. Jodkowski, Wspólnoty uczonych. 
Paradygmaty i rewolucje naukowe [21, s. 10]; D. Jamali, Changing management paradigms; Implications for 
educationall institutions [20, s. 208].

24 O takim postępowaniu przy budowie paradygmatów w naukach o zarządzaniu pisze Bogdan Wawrzy‑
niak w publikacji pt. Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku [58, s. 207].
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i zastępowane nowymi paradygmatami, zwłaszcza wówczas, gdy na bazie dotychcza‑
sowego paradygmatu nie da się wyjaśnić i rozwiązać jakichś ważnych problemów. 
Wiąże się to zazwyczaj z rewolucją w danej nauce. Przyjmujemy tu stwierdzenie 
Jerzego Bogdanienki [4, s. 144], że rewolucyjne przejście od jednego do drugiego 
paradygmatu stanowi zasadniczy schemat rozwoju dojrzałej nauki. W żadnej nauce, 
nawet w tej w pełni dojrzałej, nie ma prawd i paradygmatów wiecznych. Zestaw para‑
dygmatów nie może mieć charakteru stałego, musi się zmieniać wraz z wynikami 
badań w zakresie nauk. Zmienność paradygmatów w zakresie nauk o zarządzaniu 
będzie większa w stosunku wielu innych dyscyplin z uwagi na niższą trwałość jej 
twierdzeń. Niezmienność paradygmatów przez dłuższy czas świadczyłaby o stagnacji 
nauk o zarządzaniu, o ich zastoju.

Mówi się, że cechą charakterystyczną nauk o zarządzaniu jest to, iż nie dysponują 
one dotąd przyjętym paradygmatem naukowym (monoparadygmatyczność), czy – jak 
to ma zazwyczaj miejsce w innych naukach społecznych – pewną liczbą paradygma‑
tów (wówczas należałoby mówić o wieloparadygmatyczności), które wyznaczałyby 
dominujące podejście badawcze w dyscyplinie i które scalałyby występujące w nim 
nurty, kierunki i szkoły. Niepokoi to wielu badaczy i jest źródłem wątpliwości lub 
sceptycyzmu co do przyszłości tych nauk. Jest wiele okoliczności tej sytuacji, których 
tu się nie rozpatruje. Odwołamy się tylko do uwagi Jana Lichtarskiego: „W naukach 
o zarządzaniu ciągle pobrzmiewa przekonanie, że jest to bardziej sztuka niż nauka, 
że ważniejszym, a może nawet wystarczającym, warunkiem uprawiania tej dyscypliny 
jest talent i praktyczne doświadczenie” [33, s. 62].

W Zespole powołanym w ramach Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania 
PAN wystąpiły poważne różnice w przedmiocie, co może być paradygmatem w tych 
naukach. Znane jest stanowisko Piotra Płoszajskiego [43, s. 33] i Łukasza Sułkowskiego 
[51, s. 54], że nauki o zarządzaniu znajdują się w przedparadygmatycznym stadium 
rozwoju25. Stadium to P. Płoszajski nazywa etapem empiryczno ‑zbierackim w przeci‑
wieństwie do późniejszego etapu teoretyczno ‑wyjaśniającego, gdy nauki o zarządzaniu 
będą już bardziej rozwinięte, dysponując wtedy ugruntowanymi teoriami. Taka kolej‑
ność etapów rozwoju dotyczy chyba wszystkich nauk społecznych. Jednak wzięliśmy 
pod uwagę to, że jeśli jednak nauki o zarządzaniu mają mieć w pełni rangę poważnej 
dyscypliny naukowej, to jej przedstawiciele powinni podjąć trud wygenerowania ich 
paradygmatów. W toku badań i polemiki naukowej środowiska naukowe powinny 
dążyć do wykrystalizowania najważniejszych twierdzeń w naukach o zarządzaniu 
i uznania ich za paradygmaty. Podniosłoby to ich dojrzałość, a tym samym rangę. 
Nie można się zgodzić z poglądem, że poszukiwanie w naukach o zarządzaniu para‑
dygmatów jest pozbawione sensu26. Wydaje się, iż byłoby korzystne, gdyby w pol‑

25 Zamiast określenia „przedparadygmatyczny” A. Szpaderski [54] proponuje „protonaukowy”.
26 Zob. J. Jokiel, O celach nauki organizacji i zarządzania [22, s. 61–62].
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skim środowisku naukowym zrealizowano inicjatywę swego rodzaju inwentaryzacji 
podstawowych twierdzeń nauk o zarządzaniu, opartych na wynikach badań, które 
mogłyby znaleźć uznanie jako paradygmaty27.

Wzbudza zaufanie stwierdzenie, że „Historia nauki wskazuje, że każda dyscyplina 
naukowa zaczynać musi od formułowania prostych praw, które następnie uogólnia 
się tak, by obejmowały one przypadki rzeczywiście interesujące” [23, s. 248].

Należy wyraźnie powiedzieć, że formułowanie prawd naukowych oraz paradygma‑
tów o zarządzaniu, jak we wszystkich naukach społecznych, jest trudne „ze względu 
na tradycyjną nieostrość, wieloznaczność i emocjonalne zabarwienie przedmiotu 
badania oraz z powodu złożoności właściwej istotom ludzkim” [23, s. 252]. Ustalenie 
paradygmatów w naukach o zarządzaniu jest dodatkowo trudne z uwagi na dużą róż‑
norodność teorii w ich zakresie i to teorii, które są formułowane bez komparatywnej 
analizy pomiędzy kolejnymi teoriami, nie stanowiąc spójnej całości, co powoduje 
dezintegrację tej nauki28.

Stopień ścisłości i pewności twierdzeń, a tym samym paradygmatów i teorii 
naukowych w zakresie nauk o zarządzaniu jest niższy od tego, który występuje 
w wielu naukach, a zwłaszcza w naukach ścisłych i przyrodniczych. Również uni‑
wersalizm w przestrzeni twierdzeń, paradygmatów i teorii w naukach o zarządzaniu 
będzie ograniczony na skutek dużej różnorodności świata, odmiennych poziomów 
rozwoju technicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego oraz występowania różnic 
kulturowych29. Paradygmat, oddający uogólnioną rzeczywistość w zakresie zarządza‑
nia w jednym, konkretnym kraju lub regionie, może być nieadekwatny do sytuacji 
w innym kraju lub regionie.

Przy typowaniu twierdzeń do paradygmatów nauk o zarządzaniu należy brać pod 
uwagę następujące kryteria:
a) zgodność z rzeczywistością występującą w organizacjach;
b) taki stopień ogólności twierdzeń, który pozwala odnosić je do wszystkich, a przy‑

najmniej do dużej grupy organizacji;
c) istotność (ważność/ dla funkcjonowania i rozwoju organizacji.

27 J.R. Sobczyk wyraził pogląd, który jest godny pogłębionej refleksji naukowej, że z uwagi na dużą 
odmienność nauk społecznych, w tym nauk o zarządzaniu, w stosunku do nauk przyrodniczych, w których 
ukształtowało się pojęcie paradygmatu, należałoby wyodrębnić z ogólnego pojęcia paradygmatu pojęcie 
paradygmatu nauk społecznych, określając go „paraparadygmatem”. Osobliwością tego jest to, że w naukach 
tych, w warunkach wieloparadygmatyczności, nowy paradygmat nie zawsze eliminuje poprzedni paradygmat. 
Mogą one występować równocześnie [46, s. 34].

28 Adam Szpaderski [55, s. 16] pisze: „(…) następujące po sobie teorie i koncepcje zarządzania są niepo‑
równywalne albo niezmiernie trudno porównywalne względem wcześniejszej wiedzy o zarządzaniu. Są one 
tak różne, że nie da się ich zespolić i w ogóle stwierdzić, które propozycje są lepsze, a które gorsze”. Dalej 
Autor wymienia 5 przyczyn tej niewspółmierności.

29 S. Chełpa zwraca uwagę, że ograniczony zakres ważności (adekwatności do rzeczywistości) nauk o zarzą‑
dzaniu wynika w dużym stopniu z faktu, że nauki te są rozwijane głównie w kręgu cywilizacji zachodniej (przy 
pewnym jej zróżnicowaniu), i dlatego twierdzenia nie są adekwatne w innych cywilizacjach [6, s. 46].
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Proponuje się do dyskusji następujący zestaw paradygmatów (mikroparadygma‑
tów) nauk o zarządzaniu.
1. Każda organizacja działa pod wpływem otoczenia i problemy związane z jej funk‑

cjonowaniem i rozwojem muszą być rozpatrywane z uwzględnieniem jej relacji 
z otoczeniem gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturowym w wymiarze 
krajowym i międzynarodowym.

2. Podstawą przetrwania i rozwoju organizacji, zwłaszcza w warunkach burzliwo‑
ści otoczenia, jest jej elastyczne dostosowywanie się do przewidywanych zmian 
w zewnętrznych i wewnętrznych warunkach działania.

3. Warunkiem rozwoju organizacji jest jej zdolność do uczenia się.
4. Każda organizacja może być rozpatrywana jako system, zatem wprowadzanie 

zmian w organizacji wymaga uwzględnienia powiązań między elementami skła‑
dowymi systemu.

5. Zarządzanie jest ciągiem procesów informacyjno ‑decyzyjnych i jego doskona‑
lenie musi się wiązać z rozszerzaniem pozyskiwanych informacji, postępu w ich 
przetwarzaniu i interpretacji, a także z doskonaleniem metod podejmowania 
decyzji.

6. Główną funkcją nauk o zarządzaniu jest bezpośrednia lub pośrednia pomoc 
organizacjom gospodarczym, administracyjnym i społecznym w racjonalizacji 
ich funkcjonowania i rozwoju.
Szczególnie dużo wątpliwości i zastrzeżeń budziła w zespole Komitetu propozycja 

uznania za paradygmaty (mikroparadygmaty) nauk o zarządzaniu następujących 
sformułowań:
1. Czynnikami ukierunkowującymi działalność organizacji są wizja jej rozwoju oraz 

misja, czyli realizowany przez nią przez dłuższy czas służebny cel w stosunku do 
otoczenia.

2. Jednym z podstawowych czynników powodzenia organizacji jest czynnik ludzki, 
a w szczególności jakość (cechy i kompetencje, zdolności przywódcze) menedże‑
rów.

3. Ważnym warunkiem powodzenia organizacji jest zdolność jej kierownictwa do 
utrzymania w równowadze oczekiwań interesariuszy, zwłaszcza ich głównych 
grup.

4. Tworzenie i wdrażanie innowacji, aczkolwiek jest działaniem obciążonym często 
znacznym ryzykiem, jednak stwarza warunki długiego trwania i rozwoju więk‑
szości organizacji.

5. Czynnikiem mającym istotny wpływ na sprawność, efektywność i ekonomiczność 
funkcjonowania organizacji jest występująca w niej kultura.

6. Przestrzeganie zasad etycznych wewnątrz organizacji oraz w stosunkach z osobami 
i instytucjami z otoczenia jest warunkiem powstania w niej i wokół niej atmosfery 
zaufania.
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Z uznaniem należy przyjąć sytuację, że nauki o zarządzaniu, choć są młode30, 
dopracowały się już na podstawie badań wielu ważnych zasad, uogólnień o charak‑
terze raczej szczegółowym, nie pretendując do uogólnień o wysokiej skali. Mają one 
charakter mikroparadygmatów. Należy jeszcze do tego dodać, iż paradygmaty tych 
nauk ulegają relatywnie szybkiej ewolucji, odpowiednio do zmian w otoczeniu eko‑
nomicznym, społecznym, technicznym i kulturowym oraz różnych zmian w samych 
organizacjach31. Cechą charakteryzującą paradygmaty w naukach o zarządzaniu będzie 
niewątpliwie ich niski uniwersalizm w czasie. Również uniwersalizm w przestrzeni 
będzie ograniczony na skutek dużej różnorodności świata: odmiennych poziomów 
rozwoju technicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego oraz występowania różnic 
kulturowych.

Rzecz zrozumiała, że formułowanie paradygmatów przez polskie środowisko 
naukowe nie mogło by mieć miejsca bez odwoływania się do literatury światowej, 
bez znajomości dorobku w tym zakresie innych krajów, a szczególnie tych, w których 
nauki o zarządzaniu są najbardziej rozwinięte. Należałoby również zapewnić możli‑
wość zaprezentowania polskich propozycji na forum międzynarodowym w postaci 
publikacji oraz przedstawiania ich na konferencjach i kongresach międzynarodo‑
wych.

Warta rozważenia jest propozycja posługiwania się w naukach o zarządzaniu, 
zamiast lub obok terminu „paradygmat”, pojęciem doktryny zarządzania, podobnie 
jak to jest przykładowo w takich społecznych dyscyplinach naukowych jak: prawo, 
ekonomia, humanistyka, politologia. Doktrynę w naukach o zarządzaniu rozu‑
miałoby się jako ogół (syntezę) przekonań i twierdzeń określonego uczonego lub 
grupy uczonych, charakteryzujących ich główne poglądy naukowe (teorie) dotyczące 
zarządzania oraz stosowanie określonych metod badawczych. Można by np. mówić 
o klasycznej (tradycyjnej), ekonomicznej doktrynie zarządzania, doktrynie zasobowej, 
socjologicznej, psychologicznej, humanistycznej, systemowej, doktrynie równowagi, 
matematycznej i innych32. Dzięki tym doktrynom moglibyśmy uzyskać naświetlenie 
w zakresie zarządzania od różnych stron.

Wydaje się, choć zapewne stwierdzenie to jest dyskusyjne, że wyrażenie „paradyg‑
mat” pozwala sądzić, iż mamy do czynienia ze stwierdzeniem naukowym całkowicie 
pewnym, natomiast wyrażenie „doktryna” jakby sugeruje, że mamy do czynienia 
z sytuacją alternatywną, w dużym stopniu dyskusyjną, co bardziej odpowiada naturze 
nauk społecznych. Z doktryny wynika niejako program jej urzeczywistnienia

30 Maria Romanowska podkreśla, iż nauki te, wprawdzie, powstały w pierwszych latach XX wieku, jednak 
jako dyscyplina naukowa ukształtowały się dopiero w połowie tego wieku [44, s. 14].

31 Zob. [26, rozdz. I; 14, s. 19 i nast.].
32 Podobną propozycję w ankiecie wyraził Ryszard Borowiecki, traktując paradygmaty w naukach 

o zarządzaniu jako modele naukowe.
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8.  Teorie w naukach o zarządzaniu

Słowo „teoria” jest różnie rozumiane. Przez teorię naukową rozumie się tu zespół 
definicji, hipotez, twierdzeń i praw dotyczących określonej dziedziny rzeczywistości, 
które tworzą rzeczowo powiązaną oraz logicznie uporządkowaną i spójną całość33.

Za naukowe uważa się te teorie, które są wynikiem badań potwierdzonym przez 
innych uczonych. Angielski fizyk John Ziman pisze: „Fakty i teorie naukowe muszą 
przejść okres krytycznych badań i prób ze strony innych kompetentnych osób 
i muszą się okazać na tyle przekonujące, by zyskać niemal powszechna akcepta‑
cję (…)  dąży (…)  się do jak najszerszej jednomyślności racjonalnych przekonań” 
[60, s. 41]. Z drugiej jednak strony – w każdej dyscyplinie naukowej, nawet tych 
najstarszych i najbardziej okrzepłych – występuje równocześnie wiele teorii wyjaśnia‑
jących problemy. Uzupełniają się one, często są całkowicie lub w dużym stopniu ze 
sobą sprzeczne. Doskonałym przykładem mogą tu być teorie motywacji, ewoluujące 
w teorii nauki, bywając często całkowicie lub w dużym stopniu ze sobą sprzeczne. 
Jedne twierdzenia i teorie naukowe są z czasem zastępowane innymi. Stąd filozofowie 
mówią, że człowiek nie może osiągnąć pełnej prawdy, może tylko do niej dążyć i do 
niej się zbliżyć. Oddaje chyba rzeczywistość stwierdzenie, że dojście do powszechnej 
zgody w jakimś segmencie nauki jest poprzedzone zazwyczaj etapem burzliwej nawet 
konfrontacji stanowisk naukowych34. Dotyczy to szczególnie chyba wszystkich nauk 
społecznych, a w tym także nauk o zarządzaniu.

Cechą charakteryzującą obecny stan nauk o zarządzaniu jest wielość w niej kie‑
runków, teorii i szkół35. W wypowiedziach niektórych działaczy gospodarczych 
oraz pracowników naukowych można odczytać tęsknotę za sformułowaniem jed‑
nej, podstawowej i spójnej teorii. Są oni przekonani, że wzmocniłoby to te nauki. 
Pogląd ten świadczy, trzeba to wyraźnie powiedzieć, o niezrozumieniu istoty nauki. 

33 A. Noga [41, s. 44] posługuje się następującą definicją teorii: „Przez teorię naukową będziemy rozu‑
mieć spójny system rozumowań i twierdzeń, wyjaśniających jakieś zjawiska i niekiedy również pozwalający 
przewidywać jakieś zjawiska lub dostrzegać nowe możliwości”. Bardziej rozwiniętą definicję teorii daje J. 
Zieleniewski: „(…) teoria to opis rzeczywistości, a w szczególności opis mniej lub bardziej regularnie się 
powtarzających, stwierdzonych lub hipotetycznie przyjmowanych zależności między stanami i zmianami 
stanów rzeczy, uproszczony przez pominięcie tych szczegółów, które z jakiegoś względu uważamy w danym 
przypadku za nieistotne – opis sporządzony głównie po to, aby sobie ułatwić orientację w tej rzeczywistości” 
[59, s. 45].

34 Zacytujmy tu charakterystyczną wypowiedź R.G.A. Dolby: „(…) mimo że nauka na każdym kroku 
eliminuje dawne błędy, zwiększa precyzję i zakres wiedzy, przechodzi też od czasu do czasu rewolucje, 
w wyniku których pozornie niewzruszone dogmaty zostają obalone [9, s. 5]. Dalej Autor ten zwraca uwagę, 
że nowe teorie, na skutek ich niedopracowania, łatwo jest obalać, i dlatego być może nie należy ich z miejsca 
odrzucać [9, s. 231].

35 Dowodem, że nie jest to tylko cecha nauk o zarządzaniu w Polsce, może być Guide to Management 
Ideas and Gurus [15], w którym zawarto 103 wiodące idee w zarządzaniu i 54 nazwiska oraz dokonania 
wybitnych twórców.
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We wszystkich naukach, nawet w tych najbardziej okrzepłych, występuje wiele teorii, 
które się uzupełniają lub są sprzeczne i konkurują ze sobą. Wielość teorii nie może 
być kwestionowana w nauce. Odmienne podstawy i teoretyczne objaśniania rzeczy‑
wistości służą rozwojowi nauk. Niezgodności i różnice w teoriach często prowadzą 
do przełomowych rozwiązań naukowych. Mary Hatch [16, s. 94] stwierdziła zdecydo‑
wanie, że złożonych problemów nie można objaśniać tylko w oparciu o jedną teorię, 
a niewątpliwie w obszarze zarządzania nie brak jest takich złożonych problemów.

Próby poszukiwania w naukach o zarządzaniu jednej teorii określa M. Hatch 
utopią. Podobne stanowisko zajmuje Witold Kieżun36, mówiąc: „(…) nie ma szans 
na stworzenie jednej ogólnej teorii organizacji i zarządzania”, która jednoczyłaby 
wszystkie nurty w tych naukach. Analogiczne stanowisko zajmuje Andrzej Koźmiński. 
Dodajmy jeszcze stanowisko Ewy Masłyk ‑Musiał [37, s. 15], że „siła nauk o zarzą‑
dzaniu tkwi w różnorodności (…)”. Zacytujmy jeszcze P.F. Druckera w tej sprawie: 
„(…) w szybkim tempie odchodzimy od przekonania, iż należy stworzyć jedna teo‑
rię organizacji i jedną doskonałą jej strukturę” [10, s. 21]. Można w związku z tym 
zakwestionować tytuł niektórych książek: Teoria zarządzania lub Teoria organizacji, 
nie ma bowiem jednej teorii w tych obszarach – występuje równolegle wiele teorii. 
W naukach o zarządzaniu powinno współegzystować kilka ogólnych kierunków, 
które koncentrują wokół siebie bardziej szczegółowe teorie i koncepcje.

9.  Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu

Obecny stan nauk o zarządzaniu oraz ich przyszły rozwój uzasadniają wyraźne 
wyodrębnienie w ich ramach subdyscyplin, którymi są względnie trwałe specjalności 
badawcze, tak jak to ma miejsce w innych naukach. Współcześnie charakterystyczną 
cechą rozwoju wielu nauk jest wyłanianie się wciąż nowych dyscyplin i subdyscy‑
plin.

Korzyści wyodrębnienia subdyscyplin w naukach o zarządzaniu będą następu‑
jące:
1. Oznaczać to będzie uznanie pewnej autonomii specjalizacji naukowych w dyscy‑

plinie, a tym samym podniesienie ich rangi.
2. Wzbogacenie metod badawczych w naukach o zarządzanie, a tym samym powsta‑

nie możliwości pogłębienia naukowej penetracji złożonych problemów i ich 
większej użyteczności praktycznej.

36 W. Kieżun, wypowiedź na seminarium „Krytyczna Teoria Organizacji” w Wyższej Szkole Przedsiębior‑
czości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie 9 października 1997 r.
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3. Powstanie bardziej zintegrowanych środowisk naukowych w zakresie poszcze‑
gólnych subdyscyplin niż ma to miejsce obecnie37.
Wbrew obawom, że powstanie subdyscyplin będzie źródłem dezintegracji nauk 

o zarządzaniu, wyrażam pogląd, iż skutek będzie prawdopodobnie wręcz odwrotny: 
osłabną, a może nawet całkowicie zanikną tendencje odśrodkowe – dążenie przez 
określone grupy ambitnych pracowników nauki do uznania niektórych specjalności 
badawczych w naukach o zarządzaniu (np. zarządzania produkcją, marketing, logi‑
styka) za samodzielne dyscypliny naukowe. Mogą oni kierować się, wbrew głoszonym 
deklaracjom, nie tyle dążeniem do stworzenia lepszych warunków do rozwoju nauki, 
ile wybujałymi ambicjami i partykularnymi interesami, chcąc się np. zapisać jako 
twórcy nowych dyscyplin naukowych i odgrywać w nich wiodącą rolę.

Nie jest możliwe przeprowadzenie wyodrębnienia w naukach o zarządzaniu 
specjalności badawczych według jednego kryterium, co nie zapewnia spełnienia 
warunku bezdyskusyjnej ich rozłączności.

Przy wyodrębnianiu subdyscyplin należy się kierować zarówno potrzebami życia 
gospodarczego i społecznego, jak i dotychczasowym rozwojem nauk o zarządzaniu 
oraz prawdopodobnym ich rozwojem w przyszłości. Należy unikać „legalizowania” 
już kształtujących się w dużej liczby specjalizacji. Są one często produktem mody 
i mają krótki żywot. Trzeba się przy tym kierować się głównie tendencjami w rozwoju 
nauki, biorąc pod uwagę specjalizacje już ukształtowane i kształtujące się w Polsce 
i w innych krajach, w których nauki o zarządzaniu są bardziej rozwinięte.

Nadmiernie głęboka specjalizacja (nadmiar subdyscyplin) prowadzi do wąskiego 
rozpatrywania problemów, do merytorycznego (intelektualnego) zawężenia ich widze‑
nia. Może to prowadzić do fragmentaryzacji i dezintegracji dyscypliny. Miałoby to 
też ujemny wpływ na poziom kształcenia studentów. Oznaczałoby to bowiem przed‑
stawianie im problematyki zarządzania niejako „w kawałkach”, a nie kompleksowo, 
holistycznie. Tylko przy całościowym rozpatrywaniu dylematów zarządzania można 
ukazać całą ich złożoność. Z tych powodów przy proponowaniu liczby subdyscyplin 
należy zachować umiar.

Drogi przeciwdziałania niebezpieczeństwu dezintegracji nauk o zarządzania są 
następujące:
1. powściągliwość w liczbie ich subdyscyplin,
2. żywa współpraca pracowników naukowych z poszczególnych subdyscyplin,
3. niezaniedbywanie studiów teoretycznych w dyscyplinie.

37 W niemieckim obszarze językowym (Niemcy, Austria, Szwajcaria) aktywnie działa Verband der Hoch‑
schullehrer für Betriebswirtschaft o dużej tradycji sięgającej pierwszych lat po I wojnie światowej, zrzeszający 
profesorów w zakresie zarządzania. Raz w roku stowarzyszenie to organizuje konferencję dla wszystkich swoich 
członków. W ramach tego stowarzyszenia działa kilkanaście sekcji, które również organizują konferencje 
i inne imprezy dla członków konkretnych sekcji.
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Powyższe drogi będą też chronić nauki o zarządzaniu przed ich degradacją jako 
nauki38.

Należy dążyć do takiego identyfikowania subdyscyplin w naukach o zarządzaniu, 
aby propozycja w tym zakresie mogła być przyjęta bez oporu przez całe, a przynaj‑
mniej przez dominującą część środowiska naukowego w dyscyplinie.

Należy rozważyć, czy w najbliższej przyszłości nie trzeba ograniczyć się do powo‑
łania w naukach o zarządzaniu tylko trzech subdyscyplin:
1. teoretyczne podstawy zarządzania;
2. zarządzanie w organizacjach komercyjnych (biznesowych), co sprowadza się, 

praktycznie rzecz biorąc, do zarządzania w przedsiębiorstwach;
3. zarządzanie w organizacjach publicznych, co w krajach zachodnich określa się 

jako public management.
W miarę rozwoju nauk o zarządzaniu można by proponować następujące subdy‑

scypliny w naukach o zarządzaniu:
1. teoretyczne podstawy zarządzania,
2. zarządzanie publiczne,
3. zarządzanie strategiczne,
4. zarządzanie zasobami ludzkimi,
5. zarządzanie techniką i procesami produkcyjnymi,
6. marketing,
7. zarządzanie jakością,
8. logistykę,
9. zarządzanie projektami,
10. zarządzanie zasobami niematerialnymi (w tym systemami informatycznymi 

w zarządzaniu).
W dłuższym czasie – jak można sądzić – będą powstawać nowe subdyscypliny 

(czasem na przecięciu dwóch dotychczasowych), a niekiedy, ale raczej rzadziej, 
dotychczasowe subdyscypliny mogą się łączyć. Trzeba mieć świadomość, że przyjęcie 
w środowisku naukowym rozwiązań w zakresie subdyscyplin będzie miało wpływ 
na struktury organizacyjne w jednostkach naukowych, na powoływanie w szkołach 
wyższych katedr i zakładów naukowych.

38 Celnie przedstawia to J. Trzcieniecki: „Nauki, których rozwój nieustannie oscyluje między praktyką 
a teorią, narażone są na dwa niebezpieczeństwa. Jedno – to utrata statusu nauki – samodzielnej dziedziny 
wiedzy – na skutek skupiania się wyłącznie na sferze zastosowań praktycznych. Nauka taka zmienia się 
w zbiór rozłącznych przepisów szczegółowych o ograniczonej stosowalności, rozpada na fragmenty o coraz 
wyższym stopniu specjalizacji i komplikacji, obrasta w podręczniki stanowiące spis coraz bardziej szczegóło‑
wych dyrektyw praktycznych. Rozczłonkowanie wiedzy i brak uogólnień teoretycznych powoduje stopniowy 
zanik najpierw jej funkcji prognostycznej, następnie postępujące zawężenie zakresu stosowalności i w końcu 
całkowity uwiąd – sprowadzenie do kolekcji technik o wąskiej przydatności” [57].
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PODSTAWOWE PRObLEMY METODOLOGICZNE NAUK 
O ZARZADZANIU

Streszczenie

W artykule przedstawia się informację o wynikach pracy Komitetu Nauk Organizacji i Zarzą‑
dzania PAN nad zwiększeniem porządku w zakresie podstawowych pojęć, kategorii i terminów 
w naukach o zarządzaniu.
Po uwagach wstępnych, w których uzasadnia się potrzebę podjętej pracy oraz skład osobowy 
zespołu powołanego przez Komitet, analizuje się następujące problemy: nazwa nauki dotyczącej 
zarządzania, pojęcie zarządzania, miejsce nauk o zarządzaniu w klasyfikacji nauk i ich granice, 
funkcje nauk o zarządzaniu, ich słabości, twierdzenia nauk o zarządzaniu, ich paradygmaty, 
teorie w naukach o zarządzaniu oraz ich subdyscypliny.

Słowa kluczowe: kierowanie, organizacja, zarządzanie, nauki 
o zarządzaniu, doktryna zarządzania, delimitacja granic 
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Abstract

The study presents results of work undertaken by The Committee on Organizational and 
Management Sciences of the Polish Academy of Sciences to tidy up the basic concepts, 
categories and terms in management sciences.
After opening remarks, where the need for the above ‑mentioned work and the team personnel 
are justified, the following problems are discussed: the name of the science about management, 
the concept of management, place of management sciences in the classification of the sciences, 
limits of management sciences, their functions, weaknesses, theorems, paradigms, theories 
in management sciences, and subdisciplines of management sciences.

Key words: managing, organization, management, management 
sciences, management doctrine, boundary delimitation of 
sciences, functions of management sciences, interdisciplinarity 
of management sciences, weaknesses of management sciences, 
theorems of management sciences, theories in management sciences, 
paradigms and micro -paradigms, subdisciplines of management 
sciences
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