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RECENZJE I OMÓWIENIA

Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje 
badawcze 1 
Podstawy organizacji i zarządzania. Wybrane problemy i przykłady 
praktyczne 2

pod redakcją Adama Stabryły

Dosłownie w odstępie dwóch lat ukazały się na rynku dwie książki, obok któ-
rych nie można przejść obojętnie. Są to podręczniki akademickie napisane przez 
zespół autorów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod kierunkiem 
prof. dr hab. Adama Stabryły. Jest On też ich redaktorem oraz ważnym autorem 
i współautorem kilku rozdziałów.

Jakkolwiek każdy z podręczników w pełni zasługuje na odrębną recenzję, wydaje 
się bardziej zasadne spojrzenie na nie w sposób bardziej generalny, całościowy, 
odpowiadający też jednej z idei koncepcyjnej (merytorycznej i metodycznej) pod-
ręcznika, aby w pierwszej kolejności zaprezentować podejścia i koncepcje badawcze 
ważne w rozwoju nauk organizacji i zarządzania (stanowią one treść pierwszego 
podręcznika), by w dalszej kolejności skupić uwagę na wybranych problemach dia-
gnostycznych i decyzyjnych nauk o zarządzaniu wraz z przykładami praktycznymi 
zastosowań tej nauki. Zagadnienia te są treścią drugiego podręcznika.

Chęć całościowego i spójnego ujęcia problematyki, a jednocześnie wskazanie na 
praktyczny charakter nauk o zarządzaniu, które podejmują wyzwania i proponują 
rozwiązania problemów organizacyjnych i zarządczych współczesnych organizacji, 
jest także widoczna w strukturze treści obu podręczników. Każdy z nich składa się 
z 28 odpowiadających sobie rozdziałów.

1 A. Stabryła (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 508.

2 A. Stabryła (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. Wybrane problemy i przykłady praktyczne, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 347.
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Warto przytoczyć ich tytuły, by uświadomić sobie jak szeroki, bogaty, zróżnico-
wany i złożony jest dzisiaj obszar nauk o zarządzaniu, wyrosłych na silnej podstawie, 
jaką była klasyczna naukowa organizacja i kierownictwo (scientific management) 
z początku XX wieku.

Jak każdy dobry podręcznik, także i ten rozpoczynają rozważania na temat przed-
miotu nauk o zarządzaniu. Jest w nim zasygnalizowane w sposób bardzo skrótowy 
i syntetyczny pojęcie organizacji oraz siedmiu szkół w naukach o zarządzaniu (szkoła 
klasyczna, stosunków międzyludzkich, badań operacyjnych, systemów społecznych, 
szkoła neoklasyczna, systemowa i sytuacyjna).

Treścią kolejnych rozdziałów są zagadnienia: organizacji w otoczeniu rynkowym; 
struktur organizacyjnych; zarządzania procesami decyzji grupowych, konfliktów 
i negocjacji; oceny sprawności działania; metod analizy strategicznej i wyborów stra-
tegicznych; systemów wczesnego ostrzegania i zarządzania kryzysowego; zarządzania 
ryzykiem; podejść i metod badawczych w organizowaniu; zarządzania zasobami 
ludzkimi w przedsiębiorstwie; specyfiki pracy kierowniczej; zarządzania kompeten-
cjami i kapitałem intelektualnym; ergonomicznych uwarunkowań procesów pracy; 
zarządzania działalnością operacyjną; systemów logistycznych; systemów zarządza-
nia jakością; zarządzania procesem projektowania; organizacji systemów zarządza-
nia wiedzą; wspomagania informatycznego zarządzania; zarządzania informacjami 
i komunikacją; rozwoju organizacji i zarządzania zmianami; organizacji uczącej się; 
zarządzania w warunkach globalizacji; nadzoru korporacyjnego; etycznego i kultu-
rowego kontekstu zarządzania; społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz 
nowych kierunków w rozwoju nauk o zarządzaniu.

Podręcznik, jak podkreślają to autorzy, zawiera wybór zagadnień podstawowych 
z całego bardzo rozległego systemu wiedzy nauk o zarządzaniu. Jak każdy wybór 
ma on charakter subiektywny. Warto jednak podkreślić, że przewija się w nim chęć 
uwzględnienia całokształtu ujęć modelowych oraz metod i procedur badawczych 
służących doskonaleniu procesów zarządzania, procesów pracy, systemów wytwór-
czych, głównych kierunków i nurtów rozwoju dyscypliny. Ta perspektywa procesowa 
i organizatorska, analizowana w kontekście rozwoju organizacji, wydaje się być jednym 
z ważnych elementów wyróżniających ten podręcznik na tle innych.

Bogactwo zagadnień przedstawionych w podręczniku ma jednak swoją cenę. 
Pierwszą jest raczej sygnalizacyjny niż pogłębiony charakter wywodów. Średnio 
każdy z rozdziałów w pierwszym podręczników to niecałe 15 stron tekstu, w dru-
gim – 11 stron.

Mają one dać czytelnikowi ogólną orientację, zwrócić uwagę na najważniejsze 
zagadnienia, wskazywać treści ważne z punktu widzenia przyszłości i rozwoju zarówno 
teorii, jak i praktyki zarządzania, zaproponować niekiedy oryginalne, autorskie ujęcia 
problematyki, a przede wszystkim dokonać możliwie aktualnej syntezy względnie 
trwałej wiedzy naukowej. Te oczekiwania podręcznik spełnia w zróżnicowanym 
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stopniu. Niektóre jego fragmenty (rozdziały) są bardziej pogłębione, inne – mniej. 
Trzeba jednak przyznać, że niezwykle trudno jest przedstawić pełną syntezę naukową 
w tak szczupłych ramach objętościowych i nie można oczekiwać bardziej pogłębio-
nych rozważań i wiedzy na poruszane zagadnienia.

Pisany w takiej szerokiej i skomprymowanej konwencji podręcznik ma swoje 
zalety, ale by spełnić oczekiwania dojrzałego czytelnika, w tym studenta zaintereso-
wanego danym obszarem tematycznym, powinien zawierać przewodnik bibliogra-
ficzny dla danej dziedziny wiedzy – od pozycji bardziej ogólnych do szczegółowych, 
specjalistycznych, mieć bardziej rozbudowaną warstwę bibliograficzną, odsyłającą 
go do polskiej i światowej literatury. Taka tematyczna bibliografia powinna być 
zamieszczona po każdym rozdziale. Tego wyraźnie brakuje.

Również dobór bardzo licznego grona autorów ma swe zalety i niedogodności. 
Z jednej strony jest wyrazem integracji naukowej środowiska, jego profesjonalizmu, 
specjalizacji, z drugiej zaś trudno jest o jednolitość w sposobie prezentowania zagad-
nień. To wielka zasługa redaktora naukowego całości, że udało się stworzyć w miarę 
spójny tekst i obraz całości.

Dobrym pomysłem dydaktycznym jest uwzględnienie w drugim podręczniku 
„przypadków z praktyki gospodarczej”, ilustrujących omawiane zagadnienie, oraz 
„problemów do dyskusji” znajdujących się na końcu rozdziału. Przedstawione przy-
kłady praktyczne wynikają z doświadczeń autorów i ich współpracy z przedsiębior-
stwami i instytucjami życia publicznego w Polsce. Jak stwierdza redaktor naukowy 
podręcznika, „dają pogląd na kierunki zastosowań prezentowanej nauki w gospodarce 
i administracji. Mają one stanowić punkt wyjścia rozwiązywania zadań złożonych 
oraz opracowania projektów”. Są one, podobnie jak „problemy do dyskusji”, w for-
mułowaniu których widać wyraźnie doświadczenia dydaktyczne autorów, wyrazem 
stosowania metod aktywizujących w nowoczesnej dydaktyce akademickiej, i tym 
samym podnoszą atrakcyjność podręcznika.

Praca nad podręcznikiem z zakresu zarządzania o tak szerokim zakresie zagadnień 
(niekiedy miałem chęć użycia terminu „leksykon” lub „kompendium”, w znaczeniu 
niemieckich określeń „Handbuch” lub „Handwoerterbuch”), nawet jeśli redaktor 
naukowy nadaje mu tytuł Podstawy organizacji i zarządzania, jest przedsięwzięciem 
bardzo złożonym i trudnym. Podręczniki są zatem coraz częściej dziełem zbiorowym. 
Tak jest i w tym przypadku. Znajdziemy w nich 21 (w pierwszym podręczniku) oraz 
22 autorów (w drugim), a wiele tekstów jest napisanych we współautorstwie. Wszy-
scy autorzy są pracownikami naukowo -dydaktycznymi dwóch katedr Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie: Katedry Procesu Zarządzania, kierowanej od lat przez 
profesora Adama Stabryłę, i Katedry Metod Organizacji i Zarządzania, kierowanej 
przez profesora Janusza Czekaja.

Co nowego wnosi podręcznik poza ukazaniem bardzo szerokiej gamy zagadnień, 
treści przedstawionej w dobrym stylu i terminologii naukowej, komunikatywnym 
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sposobem pisania, walorów dydaktycznych? Na pewno są to: aktualna treść prezentu-
jąca aktualny stan wiedzy w danej dziedzinie (omawianym zagadnieniu). Dotyczy to 
zarówno podstawowych działów nauk o zarządzaniu, jak i działów nowo powstałych 
wskazujących na dynamiczny, niekiedy żywiołowy rozwój dyscypliny naukowej zarzą-
dzania. Należy także wymienić: poprawność metodologiczną, konstrukcję i proble-
mowy układ treści, uporządkowanie pojęć i wiodących koncepcji oraz metod analizy, 
diagnozy i projektowania procesów i struktur zarządzania, powiązanie z programem 
nauczania przedmiotu w akademickich szkołach wyższych w Polsce. To moje odczucie 
po lekturze tej wartościowej pozycji jest zbieżne z deklaracją autorów.

Zamiarem autorów, na co zwracają oni uwagę w przedmowie pierwszego pod-
ręcznika, jest „ukazanie związków współczesnych podejść i koncepcji badawczych 
z poglądami teoretycznymi i dorobkiem praktycznym klasycznej szkoły zarządzania, 
podkreślenie ścisłych związków współczesnych nauk o zarządzaniu z ich fundamen-
tem, jakim jest naukowa organizacja i kierownictwo (scientific management)”.

Z pewnym żalem odnotowałem, że w tak ważnym podręczniku nie znalazło się 
specjalne miejsce na zasygnalizowanie polskiej myśli i dorobku w zakresie organi-
zacji i zarządzania, a jest on pokaźny. Można było to uczynić choćby w pierwszym 
rozdziale przy charakterystyce przedmiotu nauk o zarządzaniu.

Znaczącą rolę w tworzeniu skarbnicy myśli, koncepcji, metod organizacji i zarzą-
dzania od kilkudziesięciu lat odgrywa ośrodek krakowski, w tym zwłaszcza Uni-
wersytet Ekonomiczny w Krakowie, a wielu profesorów, pracowników tej uczelni 
wyznaczało kierunek rozwoju dyscypliny naukowej zarządzania, otwierało nowe 
perspektywy badawcze. Warto, by studiujący zarządzanie mieli tę świadomość.

Bystry czytelnik zapewne zauważy, że niektórzy autorzy rozdziałów próbowali 
wypełnić tę lukę, wskazując na wkład polskiego środowiska naukowego na rozwój 
dyscypliny przez zwrócenie uwagi w części merytorycznej na niektóre idee, koncepcje, 
propozycje metodologiczne, metody i instrumenty organizacji i zarządzania lub też 
przez odsyłacze do literatury.

Lektura poszczególnych rozdziałów podręcznika z podtytułem Podejścia i kon‑
cepcje badawcze pozostawia wrażenie solidnego dzieła naukowego. Rozdziały są 
przemyślane, dobrze skonstruowane i napisane. Pozwalają zdobyć wiedzę zarówno 
w kwestiach zaliczanych do podstawowych, „klasycznych” obszarów organizacji 
i zarządzania, jak i nowych nurtów. Sprzyja temu ujęcie problemowe i procesowe 
w analizowaniu zjawisk. Dodatkowo liczne tabele i rysunki ilustrujące omawiane 
zagadnienia ułatwiają percepcję tekstu. Dla szybkiego odnajdywania interesujących 
zagadnień niezwykle przydatny jest indeks rzeczowy znajdujący się na końcu pod-
ręcznika.

Wartość podręcznika akademickiego Podstawy organizacji i zarządzania podnosi 
jakby druga jego część z podtytułem Wybrane problemy i przykłady praktyczne. Uka-
zała się ona w dwa lata po opublikowaniu Podejść i koncepcji badawczych i stanowi 
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jego kontynuację. Spełnia dobrze funkcje dydaktyczne. Jak wcześniej zaznaczyłem, 
struktura tematyczna książki jest identyczna z pierwszym podręcznikiem. Ten sam 
jest również skład autorów poszczególnych rozdziałów, co sprzyja spójności obu 
części.

W zasadzie konstrukcja każdego rozdziału jest taka sama – krótkie merytoryczne 
wprowadzenie, zaakcentowanie najważniejszych zagadnień teoretycznych lub meto-
dycznych w nawiązaniu do pierwszego podręcznika  i/ lub wyodrębnienie ważnego 
problemu o znaczeniu praktycznym. Po nim następuje zaprezentowanie przypadku, 
opisu sytuacyjnego z praktyki lub metod i procedur analityczno -diagnostycznych, 
projektowych. Każdy rozdział kończą problemy do dyskusji nawiązujące do przed-
stawionej części teoretycznej i praktycznej. Są one tak sformułowane, by widoczne 
było przełożenie zagadnień teoretycznych na rozwiązania problemów w praktyce 
gospodarczej.

Można, oczywiście, potraktować drugą książkę jako dzieło autonomiczne, ale 
dopiero w połączeniu z wcześniej wydanym podręcznikiem tworzy ono spójną całość 
i dobrze wypełnia funkcję nowoczesnego podręcznika akademickiego.

To ważne i bardzo przydatne pozycje wydawnicze w kształceniu studentów i dokto-
rantów w dziedzinie zarządzania. Należy pogratulować całemu zespołowi autorskiemu 
i jego kierownikowi, prof. dr hab. Adamowi Stabryle bardzo udanej koncepcji pod-
ręcznika i jego realizacji, a Wydawnictwu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
świetnej pracy redakcyjnej i układu graficznego tekstu.

 
Zbigniew Dworzecki
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