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Wstęp 

 
 W szybko zmieniającej się współczesnej gospodarce poszukiwane 

 są najskuteczniejsze procesy zarządzania
1
. Sukces przedsiębiorstwa zależy głównie 

od ludzi, od systemu zarządzania i całego procesu organizacyjnego. Współczesna 
organizacja stawia głównie na jakość, a przyszłość zarządzania zależy od rozwoju 

umiejętności. Rozwój współczesnych koncepcji zarządzania i organizacji wyznacza 

aktywność wszystkich pracowników oraz prawidłowe relacje między całą 
organizacją bez względu na szczebel zarządzania

2
. Zarządzający cenią  pracę 

zespołową, zaangażowanie, samokontrolę i stałe docelowe podnoszenie kwalifikacji. 

Celem organizacji  jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu  oraz  maksymalizacja 

zysku przedsiębiorstwa
3
. Istotnym elementem w procesie zarządzania jest 

podstawowa znajomość najważniejszych procesów i metod zarządzania. Obecna 

literatura przedmiotu sugeruje poszukiwanie nowoczesnych koncepcji. W XXI 

wieku istotne jest zarządzanie różnorodnością, talentami oraz poszukiwanie 
innowacyjności. W niniejszej publikacji podjęto próbę ukierunkowania myśli 

ekonomicznej jako nauk o zarządzaniu wobec podstaw powstałych w aspekcie 

historycznym. Być może w niektórych formach organizacyjnych wymagane byłoby 
wprowadzenie najpierw podstaw, a dopiero później stopniowe dokonywanie 

dalszych działań celem ulepszenia praktyki procesów zarządzania. Mam nadzieję, iż 

niniejsza publikacja będzie inspiracją do podjęcia rozważań w kierunku 

fundamentalności procesów zarządzania. 
 

 

 

                                                   
1 A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2004. 
2 J. Dietl, W. Gasparski, Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002; J. Fiske, 
Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999. 
3 J. Penc, Nowoczesne kierowanie ludźmi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007. 

 



ZS WSH Zarządzanie 2014 (1), s. 347-356. 

1. Zaczątki zarządzania 

 

Początki zarządzania były już widoczne za czasów Egipcjan, którzy 
stosowali przy budowie piramid podstawowe zasady zarządzania, tj.: planowanie, 

organizowanie i kontrolowanie. Rzymianie opierali się na strukturze opartej na 

sprawnym komunikowaniu się i kontrolowaniu. Sokrates (ok. 470–399 p.n.e., Platon 
(ok. 427–347 p.n.e., Al-Farabi  (872–950 n.e.) również przyczynili się do 

zapoczątkowania cech przywództwa i rozwinięcia formy zarządzania.  

Sumerowie używali spisanych przepisów i regulacji w zarządzaniu, 

Babilończycy szerokiego zestawu aktów prawnych i środków politycznych, Grecy 
różnych systemów rządzenia miastami i państwami, Rzymianie struktur 

organizacyjnych w komunikacji i kontroli, Chińczycy  odwoływali się do struktur 

agencji rządowych. Rozwój nauki i techniki przyczynił się do rozwoju procesu 
zarządzania tam, gdzie powstawały duże zakłady rzemieślnicze. Wprowadzono 

nowe metody organizacji pracy i produkcji. Znanymi twórcami nauk o zarządzaniu 

byli Robert Owen  i Charles Babbage. 
 Robert Owen to brytyjski przemysłowiec i reformator, propagator ruchu 

spółdzielczości produkcyjnej i spożywców. Wychodził z założenia, że większa 

troska o pracownika zaowocuje zwiększoną wydajnością. Wprowadził lepsze 

warunki pracy, wyższy minimalny wiek dla zatrudnianych dzieci (12-13 lat), posiłki 
pracownicze i krótszy czas pracy (10,5 godz.). Powszechnie stosował zasadę 

„ludzkiego traktowania pracowników”. Za najlepszą inwestycję uważał inwestycję 

w ludzi. Opracował obiektywny system oceny pracy robotników, który miał istotny 
wpływ za ich wydajność pracy. 

 Charles Babbage to angielski matematyk i ekonomista, profesor 

Uniwersytetu w Cambridge, wynalazca maszyny liczącej. Koncentrował uwagę na 

efektywności produkcji. Celem jego działań był wzrost wydajności pracowników. 
Dostrzegał również aspekt ludzki. Wykazywał, że harmonijne stosunki pomiędzy 

kierownictwem i siłą roboczą mogą przynosić korzyści obu stronom. 
                Koncepcje zarządzania klasyfikowano  według odpowiednich kryteriów. 
 Spośród wszystkich szkół i koncepcji można wyróżnić kilka zasadniczych 

 i historycznie ukształtowanych kierunków i nurtów w nauce organizacji  

i zarządzania
4
. 

Naukowe zarządzanie to podejście zajmujące się poprawą wyników przez 

poszczególnych pracowników. 

Rozwój kierunku Scientific Management dokonał się na przełomie XIX  

i XX wieku. Nurt ten zapoczątkował tworzenie podstaw nauki o organizacji 
 i zarządzaniu. Stało się to za sprawą wybitnych praktyków organizacji i twórców 

koncepcji teoretycznych, takich jak: F.W. Taylor (1856–1915), H. Emerson (1852– 

1931), H. Gantt (1861–1919), małżeństwo Frank B. Gilbreth (1868–1924) i Lillian 
Gilbreth (1878–1972), H. Le Chatelier (1850–1936), H. Ford (1863–1947),  

K. Adamiecki (1866–1933). 

                                                   
4 S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2002.  
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Najbardziej znanym twórcą podstaw nauki o organizacji jest Frederic W. 

Taylor. Jego działalność naukowo-badawcza została poprzedzona kilkunastoletnim 

doświadczeniem. W swojej karierze zajmował niemal wszystkie stanowiska, 
przechodząc wszystkie szczeble zarządzania, począwszy od pracownika 

porządkowego, a skończywszy na pracowniku wysokiego szczebla zarządzania.  

W 1903 roku opublikował pierwszą na świecie pracę z zakresu nauki organizacji pt. 
„Zarządzanie zakładem wytwórczym”, a w roku 1911 „Zasady naukowego 

zarządzania”. W pracach swych rozwinął doświadczenia badawcze dotyczące metod 

analizy pracy, czasu pracy, pracy akordowej i wydajności pracy robotników, analizy 

stosunków pomiędzy robotnikami a kadrą kierowniczą, funkcjonalnego systemu 
zarządzania. 

Opisując przebieg eksperymentów badawczych, dotyczących wydajności 

indywidualnej pracy robotnika przy pracach przeładunkowych, dokonywanych  
za pomocą łopat, dowiódł, że stosując metody doboru człowieka do pracy według 

cech fizycznych i doboru narzędzia pracy, zwiększa się wydajność pracownika.  

F. Taylor dostrzegał zagrożenia, jakie niesie ze sobą zmiana wywołana 
wprowadzeniem nowej metody pracy przez wymagania dotyczące wzrostu 

wydajności i intensywności pracy w wykonywaniu akordowych norm. Dlatego 

głosił idee solidaryzmu klasowego, co samo w sobie było naiwnością.  

Równie ważnym elementem systemu Taylora była koncepcja 
funkcjonalnego systemu zarządzania, traktowana jako przeciwieństwo tradycyjnego 

modelu kierowania przedsiębiorstwem przez menedżera – właściciela na zasadzie 

liniowo podporządkowanych mu pracowników. Wyróżnił w swym systemie ośmiu 
kierowników – mistrzów biura organizacji podzielonych na dwie grupy.  

Taylorowska koncepcja naukowej organizacji zdobyła sobie poczesne 

miejsce w naukach o organizacji i zarządzaniu. Koncepcję tę rozwijali jego 

przyjaciele i kontynuatorzy (Gantt, Emerson, Gilbrethowie i inni), a także 
przedstawiciele rozwijającej się współcześnie szkoły neoklasycznej.  

Duży rozgłos i uznanie, jako współtwórca nauki organizacji zdobył Henry 

L. Gantt, współpracownik i asystent Taylora. W systemie czasowo-premiowym 
wykorzystał zalety dwóch klasycznych systemów płac: akordowego i czasowego. 

Miał on wyeliminować wady i słabości obu systemów i służyć wykorzystaniu tego, 

co w nich pozytywne. Premia za wykonanie zadania wahała się od 30 do 50% płacy 
podstawowej. 

Rozgłos, jaki zyskał, Gantt zawdzięcza swoim wykresom, uznanym  

za najcenniejsze osiągnięcie praktyki i nauki organizacji i zarządzania owych 

czasów. Wykresy te obrazowały proces przebiegu i organizacji działań w formie 
planu o określonych sekwencjach czasowych. W sposób prosty i poglądowy 

objaśniały kierownictwu przebieg realizacji całego przedsięwzięcia  

i poszczególnych zadań oraz ułatwiały ich koordynację i kontrolę. Wykresy te są 
wykorzystywane po dziś. 

Ważnym elementem systemu płacowego Gantta było opracowanie przez 

niego kart instrukcyjnych wystawianych dla każdego pracownika. Określały one 
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wiele ważnych czynników ułatwiających działania i podnoszących wydajność pracy 

robotników
5
. 

Głównym przedmiotem prac naukowo-badawczych małżeństwa Franka 

 i Lillian Gilbrethów były badania ruchów roboczych i czasu pracy oraz 

poszukiwania doskonalszych metod pracy, które obniżałyby poziom marnotrawstwa 

wysiłku robotników. Starali się wyeliminować zbędne ruchy robocze, ograniczyć 
zmęczenie robotników oraz określić najlepsze sposoby wykonania pracy (one best 

way). W swoich doświadczeniach posłużyli się cyklografem, za pomocą którego 

można było sfilmować tory ruchów roboczych rąk i nóg badanych robotników. 

Dynamikę zmian i czas trwania ruchów roboczych Gilbrethowie 
analizowali, posługując się chronocyklografem, dzięki któremu mogli z dużą 

dokładnością ustalić czas trwania elementarnych ruchów rąk, nóg i tułowia 

robotnika w czasie pracy. Później do swych badań używali kamery filmowej.  
Ich badania stanowiły podstawę opracowania 17 mikroruchów, tzw. therbligów. 

W wyniku wieloletnich studiów E. Gilbreth sformułował podstawowe 

zasady ekonomii ruchów, znajdujących zastosowanie głównie w pracach 
powtarzalnych. Innym rodzajem osiągnięć badawczych Gilbrethów była 

psychologiczna analiza zmęczenia połączona z koniecznością szkolenia 

pracowników i uczenia ich współpracy z kierownictwem w realizacji wydajnych 

metod pracy. 
W latach dwudziestych, jako ekspert w dziedzinie komunikacji, opiniował 

projekt budowy warszawskiego metra, który uważał za dobre rozwiązanie. Projekt 

metra został zrealizowany po 75 latach. 
Propagatorem idei Taylora w Europie był francuski uczony, chemik i fizyk 

Henry Le Chatelier, który w 1904 roku w prowadzonym przez siebie czasopiśmie 

„Le Revue de Metallurgie” drukował i upowszechniał jego prace. Przedstawiony 

przez niego cykl zorganizowanego działania jest do dziś powszechnie 
wykorzystywany w praktyce organizatorskiej i uznawany za filozofię sprawnego 

działania. Wyjaśnił ponadto błędne użycie przez Taylora nazwy „naukowe 

zarządzanie”, proponując określenie „naukowej organizacji pracy”.  
Wybór artykułów Taylora na temat organizacji pracy i przemówienia Le 

Chateliera dotyczące naukowej organizacji pracy zebrał i wydał w języku polskim 

Karol Adamiecki w książce pt. „Filozofia systemu Taylora”. Na grunt nauki 
organizacji przeniósł on regułę przekory i określił ją mianem „inercji 

przyzwyczajeń”
6
. 

 

2. Twórcy nowoczesnej organizacji 
 

Twórcą nowoczesnej organizacji produkcji i technologii wytwarzania 

samochodów był Henry Ford, właściciel zakładów samochodowych w Detroit. 
Wynagradzając wysoko swoich pracowników, żądał od nich bezwzględnego 

posłuszeństwa i lojalności. Powołał nawet zakładowe służby nadzoru i 

                                                   
5 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 
6 E. Weiss, M. Godlewska, A. Bitkowska (red.), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, koncepcje 

zarządzania, Wydawnictwo VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2008. 
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bezpieczeństwa. Zakazał zrzeszania się w związki zawodowe i głoszenie poglądów 

politycznych. System Forda był bardzo krytykowany przez robotników, socjologów 

i psychologów, którzy widzieli w nim źródło wyczerpania fizycznego 
 i psychicznego w produkcji przy taśmie. Określany był jako system zniechęcający 

do pracy przy taśmie, ogłupiający i wywołujący choroby nerwowe. Ponadto 

krytykowano system za autorytaryzm i tworzenie atmosfery „koszar i represji”. 
Pomimo wszystkich krytyk do dnia dzisiejszego nie słabnie zainteresowanie  

i uznanie dla osiągnięć Forda i jego wnuka Henry’ego Forda II. System ten jest 

dzisiaj na nowo odkrywany i wzbogacany przez Japończyków
7
. 

Jednym z najważniejszych osiągnięć Henri Fayola było sformułowanie 14 
zasad zarządzania, którymi sam skutecznie posługiwał się w praktyce kierowniczej 

(tab. 1). 

 
Tabela 1. Zasady zarządzania według H. Fayola 

 

Podział pracy Wysoki stopień specjalizacji powinien przynieść wzrost efektywności.  

Specjalizacji podlega zarówno praca techniczna, jak i kierownicza. 

Autorytet Do wykonania obowiązków kierowniczych niezbędny jest autorytet: autorytet formalny do 

wydawania poleceń i autorytet osobisty wynikający z wiedzy  

i doświadczenia. 

Dyscyplina Członkowie organizacji muszą szanować reguły obowiązujące i rządzące organizacją.  

Jedność 

rozkazodawstwa 

Każdy pracownik powinien otrzymywać polecenia tylko od jednego bezpośredniego 

przełożonego. 

Jedność 

kierownictwa 

Podobne czynności w organizacji powinny być zgrupowane i podległe tylko jednemu 

kierownikowi. 

Podporządkowa-

nie własnego 

interesu 

interesowi ogółu 

Interesy jednostek nie powinny być przedkładane ponad cele całej organizacji. 

Wynagrodzenie Wynagrodzenie powinno być sprawiedliwe zarówno dla pracowników, jak i dla 

organizacji. 

Centralizacja Władza i autorytet powinny być możliwie silnie skoncentrowane na wyższych szczeblach 

organizacji. 

Hierarchia Linia władzy powinna przebiegać z góry na dół organizacji i należy jej zawsze 

przestrzegać. 

Ład Zasoby ludzkie i rzeczowe powinny być koordynowane tak, aby znalazły się na właściwym 

miejscu we właściwym czasie. 

Sprawiedliwość Menadżerowie powinni być uprzejmi i sprawiedliwi w stosunkach z podwładnymi. 

Stabilizacja 

personelu 

Należy unikać dużej fluktuacji pracowników. 

Inicjatywa Podwładni powinni mieć swobodę inicjatywy. 

Harmonia Praca zespołowa, duch zespołu, poczucie jedności i przynależności do jednej grupy 

powinny być popierane i podtrzymywane. 
 

Źródło: J. Czekaj, Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000. 

 

 

                                                   
7 M. Morawski, Zarządzanie wiedzą. Organizacja – system – pracownik, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006. 
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Przedstawicielem nurtu odmiennego w ramach kierunku administracyjnego 

był niemiecki prawnik, ekonomista i socjolog Max Weber. Swoją oryginalną 

koncepcję modelu organizacji biurokratycznej zawarł w pracy pt. „Wirtschaft und 
Gesellschaft”, wydanej już po jego śmierci w 1922 roku. 

W latach 1923–1933 Elton Mayo przeprowadził badania nad zachowaniem 

ludzi w procesie pracy oraz ich motywami. Eksperyment polegał na podziale 
pracowników na dwie grupy: doświadczalną i kontrolną, a jego celem było ustalenie 

wpływu na pracę poszczególnych czynników (oświetlenie, przerwy w pracy, 

zmęczenie itp.). Porównanie wyników międzygrupowych pozwoliło ustalić stopień 

wpływu badanego czynnika na wzrost wydajności pracy. Pierwszym wnioskiem 
było to, że na wydajność pracy wpływają poza klasycznymi czynnikami jeszcze 

inne, które nie zostały dotychczas rozpoznane i były pomijane  

w analizach badawczych. 
Badania te pozwoliły spojrzeć na człowieka pracującego jako na istotę 

społeczną, przynależną do grupy, obdarzoną bogactwem życia, mającą potrzeby, 

troski i aspiracje. Zastąpiono „człowieka racjonalnego”, motywowanego przez 
pieniądz, tzw. „człowiekiem społecznym”, motywowanym potrzebami społecznymi. 

Jednym z autorów, który walnie przyczynił się do rozwoju ruchu human 

relations był Abraham Masłow, który w 1943 roku wysunął teorię sugerującą, że 

człowiek jest motywowany przez potrzeby, układające się w hierarchię  
i obejmujące bodźce pieniężne oraz społeczną akceptację. Hierarchia Maslowa jest 

najbardziej znaną teorią w ramach kierunków międzyludzkich. 

Dużą popularność zyskała teoria X i Y, amerykańskiego profesora 
socjopsychologii Donalda McGregora, opisana w pracy z 1960 roku pt. „The 

Human Side of Enterprise”. Opracowana przez niego teoria X i Y odzwierciedlała 

dwa skrajne poglądy menadżerów na temat ich pracowników. Teoria X jest 

negatywnym poglądem na robotników i odpowiada poglądom naukowego 
zarządzania. Teoria Y jest bardziej pozytywna i jest według niego bardziej stosowną 

dla menadżerów
8
. 

Spojrzenie behawioralne kładło nacisk na indywidualne postawy 
 i zachowania oraz na procesy grupowe. Spojrzenie behawioralne rozwijane było 

głównie przez przedstawicieli psychologii przemysłowej, stosującej pojęcia 

psychologii do środowiska przemysłowego. Za ojca psychologii przemysłowej 
uchodzi Hugo Münsterberg, wybitny psycholog niemiecki. Jego głównym dziełem 

była praca pt. „Psychologia i sprawność przemysłowa” i przyniosła mu duży 

rozgłos. Sugerował, że psycholodzy mogą oddać cenne usługi menadżerom w 

dziedzinie doboru i motywacji pracowników.  
Mary Parker Follet zwracała uwagę na problemy władzy kierowniczej 

 i uważała, że jest ona silniejsza, gdy jest „władzą z innymi” aniżeli „władzą nad 

innymi”. Dowodziła, że musi to być władza we współdziałaniu i kolektywna. 
Stworzyła koncepcję tzw. prawa sytuacji – decyzja powinna być podjęta według 

sytuacji, a nie według życzenia zwierzchnika, który nie zawsze lepiej dostrzega 

                                                   
8 H. Hamer, Psychologia społeczna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005. 

 



ZS WSH Zarządzanie 2014 (1), s. 347-356. 

problem. Podejmowała też temat konfliktów i ich rozstrzygania. Uważała je za 

zjawisko normalne, które można rozwiązać konstruktywnie. 

Początek rozwoju koncepcji systemowej datuje się na lata 1947–1950, kiedy 
austriacki profesor biologii Ludwig von Bertalanffy opublikował swoje wykłady na 

temat teorii systemów. Jednak faktyczny rozwój nauki o systemach miał miejsce w 

1956 roku, kiedy w USA ów uczony założył towarzystwo naukowe badające 
systemy. Za system uważa się zestaw wzajemnie powiązanych elementów 

funkcjonujących jako całość.  

Postrzeganie organizacji jako systemu jest źródłem ciekawych koncepcji 

dotyczących organizacji: koncepcji systemów otwartych, podsystemów, synergii i 
entropii. System otwarty to system wchodzący w interakcje z otoczeniem. Wszelkie 

organizacje są systemami otwartymi. 

Podsystemy to samodzielne systemy działające w ramach szerszego 
systemu. Ich głównymi cechami są autonomia (do pewnego stopnia) i 

współzależność (z system głównym). Synergia to dwa współpracujące ze sobą 

podsystemy. Ich produkcja jest większa niż łączna produkcja każdego z nich, gdyby 
pracowały oddzielnie. Entropia to naturalny proces prowadzący do upadku systemu. 

Główną przyczyną jest przede wszystkim niedostrzeganie sprzężenia zwrotnego z 

otoczeniem. 

Pojęcie sytuacyjne pojawiło się w lata 60., a zyskało aprobatę w latach 70. 
XX w. Za współtwórców podejścia sytuacyjnego uważa się m.in. P.L. Lawrance’a i 

J.W. Lorcha. Rozwinęło się na skutek braku zaufania do tworzenia uniwersalnych 

zasad i procedur, których nikt nie rozumiał poza ich twórcami. Główna teza 
zwolenników podejścia sytuacyjnego głosiła, że nie ma metody działania 

uniwersalnej i optymalnej, lecz istnieje wiele rozwiązań alternatywnych, których 

jedno może się okazać odpowiednie w konkretnej sytuacji i warunkach
9
. 

Opracowana definicja podejścia systemowego głosi, że jest to podejście do 
zarządzania sugerujące, że właściwe zachowanie kierownicze zależy od szerokiej 

gamy elementów. 

 

3. Analiza zachowania początków zarządzania w XXI wieku 

 

               Zaczątki zarządzania za czasów Egipcjan wnosiły podstawowe zasady 
zarządzania: planowanie, organizowanie i kontrolowanie. Rzymianie opierali się na 

sprawnym organizowaniu i kontrolowaniu. Rozwój nauki i techniki przyczynił się 

do rozwoju procesu zarządzania. Rozwój, postęp technologiczny w latach 60. i 70. 

XX w. usprawnił proces zarządzania. Wszystko to osiągnęliśmy dzięki 
zintegrowanym systemom informatycznym, rozbudowanej bazie danych, 

wielokrotnej modernizacji systemowej. Dzisiaj korzystamy z kont pocztowych, 

potwierdzeń doręczeń, komunikatorów, kalendarzy planowania pracy. Ułatwia to  

                                                   
9 A. Karwińska, J. Mikułowski Pomorski, M. Pacholski, Typy działań socjotechnicznych a 
funkcjonowanie organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002; 
 H. Wojtaszek., Modele funkcjonowanie współczesnego biznesu, Wyd. Naukowe WSB, Dąbrowa 
Górnicza 2014. 
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kontrolę pracownika oraz poprawia efektywność jego pracy. Robert Owen 

inwestował w ludzi, podobnie jak dzisiaj inwestujemy w zasoby ludzkie, 

przeznaczając duże nakłady na szkolenia, systemy motywujące pozapłacowe, takie 
jak np.: karty na siłownię, rozbudowane pakiety zdrowotne z ubezpieczeniem. 

Forma stosunków z pracownikami Charlesa Babbage’a opierała się na harmonii w 

kontaktach z pracownikami. Dzisiaj w większości nowoczesnych zakładów pracy 
obowiązuje stosunek partnerski w relacjach pracowniczych niezależnie od 

hierarchii stanowiska. Asystent Taylora Henry L. Gantt wdrożył i opracował system 

premiowy będący w czasach dzisiejszych podstawową formą wynagradzania jako 

drugi czynnik motywacyjny zaraz po podstawie wynagrodzenia. Małżeństwo 
Gilbrethów analizowało wydajność pracy. Dzisiaj menadżerowie, liderzy starają się 

prowadzić działania zarządcze celem osiągnięcia jak najwyższej efektywności i 

wydajności pracownika. W taki sposób dochodzimy do naukowej organizacji pracy, 
którą naukowo przedstawił Karol Adamiecki.  Historia zarządzania jest ważnym 

elementem, na podstawie którego ugruntował się cały proces zarządzania. Dobry 

zarządzający, dobrze prosperująca firma musi mieć fundamenty, aby sprawnie 
podejmować kroki sprawnego zarządzania. 

   Wprowadzenie sprawnej komunikacji, zmian, sprawnej strategii działania 

musi być zapoczątkowane podstawowymi – fundamentalnymi zasadami 

organizacji
10

. 
 

Podsumowanie 

 
Niniejsza publikacja pokazuje cechy, zasadności oraz oczywistości, dzięki 

którym nie byłoby procesów zarządzania. Sięgamy do historii i analizujemy 

wybrane historyczne teorie w odniesieniu do obecnej sytuacji.    

 Potrzebujemy profesjonalnego zarządzania różnorodnością, poszukujemy 
talentów, wzorujemy się na innych w procesie zarządzania poprzez benchamarking. 

Poszukujemy takich rozwiązań, aby stać się konkurencyjną jednostką, podejmującą 

nowoczesne formy zarządzania.    
Podjęta analiza metod zarządzania wskazuje ich zasadność historyczną, bez 

omawiania panujących w literaturze przedmiotu bieżących trendów procesów 

zarządzania. 
  Sprawne zarządzanie w organizacji polega na rozpoznaniu potrzeb 

pracownika oraz jego motywacji. Głównym celem poprawnego zarządzania w 

organizacji jest maksymalizacja zysku przy zachowaniu jak najwyższego wskaźnika 

zadowolenia pracownika i przełożonego jako całego zespołu, który tworzy 
organizacja. W każdej organizacji są problemy, dlatego już dzisiaj istotne staje się 

zarządzanie zmianą celem uniknięcia problemów, polepszenia  

                                                   
10 T. Surmacz, Doskonalenie procesów zarządzania, [w:] Wpływ zarządzania procesowego na jakość i 
innowacyjność przedsiębiorstwa, red. E. Skrzypek, „INNOVATION”, UMCS, Lublin 2008, s. 311-

318; H. Wojtaszek, Wzorowy współczesny menadżer, [w:] Rozwój i doskonalenie funkcjonowania 
organizacji. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. E. Kulej-Dudek, P. Pypłacz, K. Smoląg, 
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2014; H. Wojtaszek, Zarządzanie zespołem 
zróżnicowanym kulturowo, [w:] Ekspatrianci w Polsce. Silne czy słabe ogniwo w zarządzaniu polskimi 
filiami, red. S. Przytuła, Wydawnictwo Naukowe Texter, Warszawa 2014. 
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i zwiększenia statusu organizacji. W obecnych czasach kryzysu istotna jest 

umiejętność walki z konkurencją celem utrzymania swojej pozycji na rynku
11

. 

Istotną rolę odgrywają szkolenia, motywowanie, nowoczesne  metody zarządzania, 
relacyjność organizacyjna, jasno określona ścieżka kariery

12
. Nie możemy 

wprowadzać wyżej wymienionych założeń bez podstawowych, historycznych 

podstaw zarządzania.  
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FROM THE HISTORY OF MANAGEMENT METHODS FOR THE 

PROPER FUNCTIONING OF THE ORGANIZATION 
 

 
Summary: The paper discusses issues ranging from management foundation to mention famous artists 
management processes, concepts which improve the functioning of the organization. The fundamental 
technique shows the increasing level of historical legitimacy for the effective management. An attempt 
was made to inspire thought in the direction of historical resources management. 
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