
Piotr Górski
Instytut Spraw Publicznych

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński 

ZARZĄDZANIE I NAUKI O ZARZĄDZANIU 
W PERSPEKTYWIE HUMANISTYCZNEJ

Wstęp

Artykuł jest nie tyle próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie, czym jest, czym może 
być humanistyczne podejście do zarządzania i nauk o zarządzaniu, gdyż nie pozwa-
lają na to ramy objętościowe konferencyjnego wystąpienia, lecz raczej wskazaniem 
na zagadnienia, które przy udzielaniu odpowiedzi na takie pytanie winny być wzię-
te pod uwagę. Postawienie tego pytania podczas konferencji organizowanej przez 
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest 
uzasadnione posiadaniem przez wydział praw do nadawania stopnia doktora i dok-
tora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie zarządza-
nie. Postawienie takiego pytania obecnie jest tym łatwiejsze, że nauki o zarządzaniu 
świadome są wieloaspektowości i złożoności rzeczywistości organizacyjnej i wie-
lości paradygmatów stosowanych w podejściach badawczych. Użyte w tytule po-
jęcie „perspektywa” słusznie może być kojarzone z postrzeganiem. Tak jak zmiana 
perspektywy widza wzbogaca jego ogląd obserwowanych przedmiotów, tak przyję-
ta perspektywa badawcza, a więc świadomość nie tyle miejsca usytuowania bada-
cza w przestrzeni względem badanego przedmiotu, ile raczej świadomość przyjmo-
wanych przez niego założeń teoriopoznawczych i dobór kategorii analitycznych są 
istotne dla procesu poznania i uzyskanych rezultatów. W moim przekonaniu waż-
ne jest, aby badacz nie tylko był świadom przyjmowanych przez siebie założeń oraz 
stosowanych kategorii i wynikających stąd ograniczeń, ale także, aby miał świado-
mość, iż wybrana przez niego perspektywa jest jedną z możliwych, a wielość per-
spektyw wzbogaca nasze poznanie. Niemniej sądzę, iż dla badania określonych zja-
wisk i procesów organizacyjnych pewne perspektywy są bardziej pomocne niż inne. 
Te aspekty, które są mierzalne, winny być mierzone według wiedzy i metod, jakich 
dostarcza matematyka i statystyka oraz wykorzystywane w perspektywach ekono-
micznych, te jednak, które dotyczą wartości, jakimi w swoich działaniach kierują się 
uczestnicy organizacyjnej rzeczywistości i nadawanych działaniom znaczeń, muszą 
przyjąć inny kontekst badawczy. Przyjmując punkt widzenia rozwoju nauk o zarzą-
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dzaniu, należy zauważyć, że wykorzystanie perspektywy humanistycznej wynika-
ło z dwóch rodzajów przyczyn. Pierwsze miały swe źródło w praktyce zarządzania; 
uwzględnianie założeń dostarczanych opartej na nich wiedzy okazywało się niewy-
starczające w działaniu. W ten sposób zwrócono uwagę na motywacje i potrzeby 
pracowników czy więzi w grupie pracowniczej. Drugie były rezultatem wykorzy-
stania wiedzy do wyjaśniania problemów organizacyjnej rzeczywistości, dostarcza-
nej przez inne dyscypliny, a które dotąd zajmowały się innymi problemami badaw-
czymi. Za przykład posłużyć mogą typowe dyscypliny humanistyczne, jak historia, 
antropologia kulturowa czy językoznawstwo i ich wykorzystanie w badaniach war-
tości, procesów komunikowania i zmiany w organizacji16. 

Zarządzanie w perspektywie humanistycznej

Zarządzanie jest praktyką społeczną, zorganizowanym działaniem. W jednej 
z pierwszych defi nicji zarządzania francuski klasyk mówi, że to sztuka bądź prakty-
ka rozumnego stosowania środków do osiągnięcia wyznaczonych celów. Zwróćmy 
uwagę na tę defi nicję, gdyż późniejsi praktycy i teoretycy zarządzania będą podążać 
w kierunku wyznaczonym przez Henriego Fayola. Będą bądź to wskazywać na co-
raz bardziej wyspecjalizowane działania, na planowanie, organizowanie, motywo-
wanie i kontrolowanie, bądź łączyć te działania z zasobami wykorzystywanymi dla 
realizacji celu, na zarządzanie fi nansami czy zasobami ludzkimi. Takie defi niowa-
nie i omówienie zarządzania spotykamy w podręcznikowych ujęciach. 

Kierunek wytyczony przez klasyków zarządzania obserwujemy również w kry-
teriach stosowanych do oceny podejmowanych działań. Początkowo najważniej-
szym kryterium oceny działań była skuteczność, czyli określenie stopnia, w jakim 
został zrealizowany wyznaczony cel. To, co wprowadzili klasycy, to zwrócenie 
uwagi na efektywność działania. Zauważmy, że skuteczność realizacji celów we 
wcześniejszych okresach historycznych osiągana była często przy pogwałceniu za-
sad efektywności, uzyskiwana wszelkimi dostępnymi sposobami, co w przypadku 
despotyzmu władcy powodowało, iż realizowany cel określany był jako pyrruso-
we zwycięstwo. Mądrość ludowa zawiera wiele przysłów, takich jak „gra niewarta 
świeczki” czy „skórka za wyprawkę”, które wyrażają doświadczenia zwykłych lu-
dzi ich nieefektywnego działania. 

Wprowadzenie zasad efektywności dokonało się dwoma drogami. Pierwszą był 
rozwój gospodarczy, rozwój gospodarki rynkowej. Osoby trudniące się działalno-
ścią gospodarczą i oferujące rezultaty swojej pracy na rynku, rywalizujące z inny-
mi i otrzymujące pieniądze za efekty swojej pracy musiały uwzględniać kryterium 
efektywności w ocenie podejmowanych przez siebie działań. Orientacja ta zaczy-
nała stopniowo wraz z rosnącym znaczeniem tej kategorii zawodowej i gospodarki 
dla kształtującego się nowożytnego państwa nabierać coraz większego znaczenia 

16  Zagadnienie to omawiam w artykule Zarządzanie w perspektywie humanistycznej, który ukaże się 
w kwartalniku „Organizacja i Kierowanie” w 2010 roku.
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w społeczeństwach i kulturze europejskiej (Mączak 1986). Drugą drogą prowadzącą 
do wskazania na kryterium efektywności w gospodarowaniu był rozwój nowożytnej 
nauki związany z racjonalizmem, zastosowaniem matematyki do przyrodoznaw-
stwa i powstaniem nauk empirycznych. To zaowocowało rozwojem takich dyscy-
plin jak fi zyka, chemia i później biologia, i stworzyło podstawy do rozwoju nauk 
stosowanych w dziedzinie inżynierii i medycyny, będących wzorem dla pionierów 
naukowego podejścia do zarządzania. 

Wracając do praktyki społecznej będącej podstawą do akceptacji i zastoso-
wania kryterium efektywności w działalności gospodarczej, musimy odwołać się 
do koncepcji homo oeconomicus. Należy podkreślić jej humanistyczny rodowód. 
Humanistyczny w rozumieniu, jaki temu pojęciu nadają historycy opisujący fe-
nomen przełomu, jaki dokonał się w kulturze europejskiej i zapoczątkował okres 
humanizmu, w którym człowiek stał się głównym punktem odniesienia w przeci-
wieństwie do średniowiecznego teocentryzmu. Oczywiście wpływ na to miało samo 
chrześcijaństwo, choćby św. Tomasz z Akwinu wskazujący na możliwości dowodze-
nia istnienia Boga dzięki właściwemu wykorzystaniu rozumu danego przez Boga 
człowiekowi. 

Jednak człowiek renesansu kierował swój rozum w swoją stronę i stworzonej 
przez Boga przyrody, opisywał je, korzystając ze słowa i pędzla, ale także liczb, jak 
choćby wychowanek krakowskiej Alma Mater Mikołaj Kopernik. Człowiek renesan-
su korzystał przy tym ze wzorów odkrytych w kulturze antycznej Grecji i Rzymu. 
Ustawienie człowieka w centrum zainteresowania związane było nie tylko z roz-
wojem nauki i sztuki, ale przede wszystkim ze wzrostem podmiotowości człowie-
ka. Wyrazem podmiotowości w sferze poznania był racjonalizm Rene Kartezjusza 
z jego fundamentalnym cogito ergo sum. Wyrazem podmiotowości w sferze reli-
gii był zapoczątkowany przez Marcina Lutra protestantyzm. Reformacja nie tylko 
zmieniła stosunek ludzi do swojej wiary, a książętom umożliwiła zmianę wyznania, 
ale także zapoczątkowała zmiany w stosunkach władzy. Jeśli w XVI i XVII wie-
ku książęta zmieniali wyznanie, to sto lat później elity zainspirowane racjonalnymi 
teoriami umowy społecznej zaczęły, opierając się na tej umowie, ustalać swoje re-
lacje z władcą i w przypadku niedotrzymania jej przez władcę gotowe były do jego 
obalenia. Homo oeconomicus wyrasta z tych przeobrażeń, jest wyrazem rosnącej 
podmiotowości człowieka w czasach nowożytnych w sferze religii, poznania, poli-
tyki i gospodarki. Istotą homo oeconomicus jest racjonalny wybór i odpowiedzial-
ność. W czasach gdy koncepcję tę formułował Adam Smith, ludzie działający w sfe-
rze gospodarki swoją podmiotowość wyrażali nie tylko przez respektowanie zasad 
rozumu, ale także respektowanie wartości moralnych. Należy pamiętać, iż ojciec li-
beralnej ekonomii był autorem nie tylko książki Badania nad naturą i przyczyna-
mi bogactwa narodów, ale i Teorii uczuć moralnych. Łączył zatem zainteresowania 
ekonomiczne z zainteresowaniami psychologią i fi lozofi ą moralności. 

Homo oeconomicus obecny jest we wzorze osobowym bohaterów dokonujących 
zmian w kapitalistycznej gospodarce, we wzorach przedsiębiorcy od self-made mana 
Benjamina Franklina po koncepcję przedsiębiorcy Josepha A. Schumpetera. Z ra-
cjonalizmu wyrasta również inny wzorzec charakterystyczny dla organizacji go-
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spodarczych, wzór technokraty. W swoim rozwoju dokonującym się w przeobraże-
niach kapitalistycznej gospodarki i kapitalistycznego społeczeństwa wzory te były 
sobie przeciwstawne. Thorstein Veblen egoistycznej postawie przedsiębiorców prze-
ciwstawiał zorientowaną społecznie postawę inżynierów (Kurczewska 1997), a za-
niepokojony rewolucją menedżerską głoszoną przez Jamesa Burnhama Schumpeter 
wzywał do obrony cnót przedsiębiorcy (Górski 2002). Poznanie tych zmian musi 
uwzględniać szeroki kontekst historyczny, społeczny, gospodarczy i kulturowy, 
i – jako że dotyczy wzorów istotnych dla rzeczywistości organizacyjnej, przedsię-
biorców i menedżerów – wart jest poznania właśnie z perspektywy humanistycznej, 
uwzględniającej wspomniany kontekst. 

Zaproponowanie, a następnie sformułowanie zasad zarządzania opierających się 
na kryterium efektywności wynikało z przyjęcia pozytywistycznej koncepcji na-
uki, koncepcji uważanej przez twórców naukowej organizacji za jedyną, właściwą 
i gwarantującą osiągnięcie celu stojącego przed organizacją i realizowanego przez 
menedżera. Naukowa organizacja bazowała na wiedzy i kategoriach dostarczanych 
przez inżynierię i ekonomię. Uwzględniała to, co można było i należało zmierzyć: 
czas, koszty, wykonywane przez pracownika czynności i ich przebieg. Proponowała 
wypracować wzorce, przekształcać strukturę organizacyjną tak, aby harmonizować 
prace ludzi i komórek organizacyjnych, a przede wszystkim efektywnie wykorzy-
stywać posiadane zasoby (Górski 2005).

Jednakże zmiany dokonujące się w otoczeniu organizacji i zmiany w spojrzeniu 
menedżerów na organizację powodowały branie pod uwagę innych kryteriów ocen 
zarządzania. Pojawiały się potrzeby i aspiracje pracowników, potrzeby i pragnienia 
klientów, wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Zauważamy 
uwzględnienie tych kryteriów w kolejnych koncepcjach zarządzania, lecz badacze 
nie sądzą, iż zmiany tych koncepcji układają się w pewną sekwencję liniowego roz-
woju, z którego wyłaniają się „coraz bardziej humanistyczne, a więc nastawione na 
człowieka” teorie. Przyjęcie takiej tezy oznaczałoby powrót do dziewiętnastowiecz-
nych, uproszczonych i raczej życzeniowych koncepcji teleologicznych. Powiązanie 
zmian koncepcji zarządzania ze wspomnianym powyżej szerokim kontekstem uję-
tym w wymiarze historycznym pokazuje raczej – podobnie jak w ekonomii – zmia-
ny cykliczne (Barley, Kunda 1992). 

Problemem ważnym dla praktyki zarządzania pozostaje jednak przezwyciężenie 
wzorców będących nie tyle spuścizną po homo oeconomicus, ile wzorców techno-
kratycznych. One jednak nie tylko, że opierały się na tym co w organizacji mierzalne 
i czym można było sterować, dawały uproszczony obraz organizacji, ale były także 
pociągające dla samych menedżerów, legitymizowały ich władzę w organizacji i ro-
dziły oczekiwania zastosowania proponowanych rozwiązań w innych sferach życia 
społecznego, w organizacjach publicznych i w polityce. Przezwyciężenie tendencji 
technokratycznych dokonywało się głównie za sprawą nacisków zewnętrznych na 
organizacje i kierujących nimi menedżerów, zmieniającego się prawa, świadomych 
swych potrzeb pracowników oraz koncepcji odwołujących się do wartości godno-
ści człowieka, nawiązujących do dwudziestowiecznych społecznych encyklik pa-
pieskich czy odpowiedzialności obecnej w koncepcji społecznej odpowiedzialności 
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przedsiębiorstw albo koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zatem zmian w praktyce 
zarządzania i koncepcjach zarządzania można oczekiwać przede wszystkim dzię-
ki wpływowi myślenia opierającego się na wartościach konkurencyjnych wobec 
technokratycznej efektywności i praktyczności. Interesującym przykładem jest za-
proponowana przez Jana Łuczyńskiego koncepcja odwołująca się do rozwoju czło-
wieka jako procesu autonomicznego i przedstawienie płynących stąd konsekwencji 
dla zarządzania edukacją (Łuczyński 2009). Utrwalanie się w praktyce zarządzania 
wzorów działania opartych na wspomnianych wyżej wartościach odpowiedzialno-
ści i godności człowieka nie dokona się jednak bez wychowania, przygotowania 
człowieka do uczestniczenia w różnego typu organizacjach, mającego poczucie 
własnej wartości, ale także szacunku dla innych. Wartości te i wynikające z nich 
zasady muszą mieć wsparcie w prawodawstwie, a człowiek powinien dostrzegać 
w zarządzaniu nie tylko umiejętność efektywnego osiągania celów, o czym wspo-
minał Fayol, ale również widzieć w zarządzaniu działanie służące produktywnemu 
współdziałaniu, w czym jakże pomocne jest odwołanie się do poglądów Tadeusza 
Kotarbińskiego i jego wezwania, aby menedżer posiadał cnotę dzielności:

Dzielny jest mianowicie ten, i tylko ten, kto działa sprawnie w sprawie godziwej. 
Celowość, energia i ekonomiczność na usługach niecnego zamiaru nie tylko nie wystar-
czają do uzasadnienia dodatniej oceny moralnej za całość działania, lecz, przeciwnie, 
wzmagają negatywny jego charakter (Kotarbiński 1986, s. 176).

Perspektywa humanistyczna w naukach o zarządzaniu 

Menedżer, aby działać, musi dysponować wiedzą. Wiedza ta musi być jednak praw-
dziwa, pewna, weryfi kowalna w takim rozumieniu, jaki temu pojęciu nadaje me-
todologia, ale musi być praktyczna, pozwalająca na realizację celów możliwych do 
wykonania. Wiedza, jaką posiada menedżer, powinna pozwolić mu na udzielenie 
odpowiedzi na wiele pytań. Powinien wiedzieć: 

• Co?, a więc posiadać niezbędne informacje;
• Jak?, a więc posiadać umiejętności organizacji pracy ludzi i zespołów, w czym 

pomocne są tzw. techniki organizatorskie;
• Kto?, a więc posiadać umiejętności społeczne, odpowiednią sieć kontaktów 

międzyludzkich, tzw. kapitał społeczny;
• Dlaczego?, a więc posiadać znajomość praw naukowych, ale także mechani-

zmów funkcjonowania systemu, jakim jest organizacja, oraz umiejętność wy-
jaśnienia jego zmian przez odwołanie się do przeszłości i rozumienia zacho-
wań ludzi w organizacji. 

Wiedza ta dostarczana jest przez różne nauki. Teoretycy podejmujący zagadnie-
nia organizacji i kierowania świadomi byli wieloaspektowości i złożoności organi-
zacyjnej rzeczywistości, co znalazło odzwierciedlenie w proponowanej przez nich 
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strukturze tej dziedziny nauki (Zieleniewski 1981; Krzyżanowski 1994). Składają 
się na nią następujące dyscypliny: 

• dyscypliny o charakterze poznawczym, koncentrujące się na psychologicz-
nych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych aspektach funkcjonowania 
organizacji;

• dyscypliny metodologiczne, teoria podejmowania decyzji, badania operacyj-
ne, marketingowe, cybernetyka, statystyka, analiza systemowa itp.;

• dyscypliny organizacyjno-techniczne, ergonomia, organizacja pracy, produk-
cji, handlu, projektowanie systemów zarządzania, techniki organizatorskie. 

Te dyscypliny szczegółowe zdaniem Lecha Krzyżanowskiego oferują wytwo-
ry swojej działalności w formie twierdzeń i teorii, które zwykle dotyczą wąskich 
fragmentów rzeczywistości, badanych za pomocą wyspecjalizowanych procedur. 
Proponują rozwiązania konkretnych problemów praktycznych i teoretycznych. Za 
dyscyplinę podstawową uważał teorię organizacji i zarządzania, która oddziałuje na 
cele i metody badawcze nauk szczegółowych oraz wskazuje pola badań, problemy 
do rozwiązania, hipotezy do weryfi kacji, kierunki zmian w orientacjach wartościu-
jących, paradygmatach i podejściach metodologicznych. Tworzy i rozwija wspól-
ne instrumentarium, na którego gruncie dokonuje się wymiana myśli i synteza do-
robku naukowego (Krzyżanowski 1994, s. 50–52). To podejście do nauk organizacji 
i zarządzania znajdowało swój wyraz w programie dydaktycznym, w umieszczeniu 
w nim takich przedmiotów humanistycznych i społecznych, jak etyka, psychologia 
zarządzania czy socjologia organizacji.

Przedmioty te miały dostarczać wiedzę o społecznym aspekcie organizacji, 
wyjaśniać zachowania ludzi w organizacji i przebieg procesów grupowych, uwraż-
liwiać adeptów zarządzania na wartości etyczne. Obecnie warto jednak spojrzeć 
nieco szerzej na znaczenie wiedzy humanistycznej w zarządzaniu. Wiedza, jaką 
oferują nauki humanistyczne, może nie tylko być pomocną w działaniu menedże-
ra, ale także może dostarczać wiedzy o samej rzeczywistości organizacyjnej. Ma 
wtedy nie tyle znaczenie bezpośrednio praktyczne, a więc pozwala odpowiedzieć 
na pytanie „jak”, a raczej pozwala odpowiedzieć na pytanie „dlaczego”. Umożliwia 
zrozumienie procesów zachodzących w organizacji i jej otoczeniu czy poznanie kul-
tury organizacyjnej. Dostarcza zatem wiedzy o rzeczywistości społecznej będącej 
rezultatem działań ludzi, lecz nie oznacza to, iż rzeczywistość tę, a więc wspomnia-
ne procesy zmian społecznych czy kulturę organizacyjną można kształtować tak, 
jak zakładają to technokraci. 

Zatem perspektywa humanistyczna może zaoferować naukom o zarządzaniu 
pewne kategorie, narzędzia analizy, które lepiej pozwalają ująć organizacyjną rze-
czywistość. Nie mają bezpośredniego przełożenia na działanie, nie dają wiedzy typu 
know-how, lecz mogą przyczynić się do wypracowania kategorii analitycznych uży-
tecznych w opisywaniu rzeczywistości organizacyjnej i stworzenia koncepcji zarzą-
dzania. Refl eksja fi lozofi czna pozwala na postawienie pytań dotyczących zagadnień 
ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych, o sposób istnienia rzeczy-
wistości organizacyjnej oraz możliwości i pewności jej poznania, umożliwia wypra-
cowanie systematycznych i efektywnych procedur poznawania i doskonalenia or-
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ganizacji i zarządzania. Wskazując na syndromy kryzysu poznawczego w zarzą-
dzaniu, Łukasz Sułkowski proponuje w podejmowaniu prób jego przezwyciężania 
odwołać się zarówno do przyrodoznawstwa, jak i humanistyki (Sułkowski 2009b). 
Próby takich poszukiwań przedstawia Sułkowski w innych publikacjach (2009a; 
2009c). 

Pisanie prac teoretycznych, analiza założeń dotyczących koncepcji człowieka 
mogą być pomocne w przezwyciężeniu koncepcji homo oeconomicus. Taką próbę 
podejmuje Lech Witkowski, tropiąc ślady tych założeń na gruncie psychologii za-
rządzania i poszukując modelu alternatywnego przez odwołanie się do koncepcji 
Amitaia Etzioniego i Pierre’a Bourdieu (Witkowski 2009). Dla poznania rzeczywi-
stości organizacyjnej w wymiarze historycznym, szczególnie zmiany organizacyj-
nej i przemian zachodzących w otoczeniu organizacji przydatne mogą się okazać 
doświadczenia historyków (Górski 2007). Wykorzystanie tej perspektywy w bada-
niach koncepcji zarządzania pozwala dostrzec zarówno uwarunkowania ich powsta-
nia i rozwoju, jak i możliwości oddziaływania na praktykę zarządzania, na kształto-
wanie wzorów ról menedżerskich (Górski 2005; 2009). 

Bardzo ważnym obszarem organizacyjnej rzeczywistości jest komunikowanie. 
Oprócz zagadnień obecnych w podręcznikach zarządzania, a związanych z zacho-
waniami organizacyjnymi czy drożnością kanałów komunikowania i ich związku ze 
strukturą organizacji, wykorzystaniem informacji w planowaniu, strategii, realizacji 
i kontroli oraz przydatnością określonych środków i form w działalności public re-
lations, pozostają ważne kwestie osadzenia procesów komunikowania w rzeczywi-
stości społeczno-kulturowej, powiązania aktów komunikowania z porządkiem spo-
łecznym, w przypadku rzeczywistości organizacyjnej z realizacją ról zawodowych 
czy władzą w organizacji. W poznaniu tych zagadnień pomocne są koncepcje wy-
pracowane na gruncie lingwistyki, szczególnie analizy dyskursu. Analizę komuni-
kowania w organizacji i analizę koncepcji zarządzania upodobali sobie szczególnie 
przedstawiciele krytycznej teorii dyskursu. Zasadniczo przedstawiciele orientacji 
krytycznych w naukach społecznych pragną ukazać pewne skrywane elementy rze-
czywistości i tym samym przyczynić się do powstania wiedzy, która zmieni sposób 
widzenia organizacyjnej rzeczywistości przez jej uczestników, szczególnie tych, 
którzy zajmują w niej pozycje podporządkowane. Przedmiotem zainteresowania 
badaczy reprezentujących tę orientację jest kultura organizacyjna (Alvesson 1987; 
Willmott 1993). 

Badacze dyskursu organizacyjnego analizują zachowania komunikacyjne w or-
ganizacjach, zarówno język narad czy rozmów rekrutacyjnych, jak i koncepcje 
zarządzania. Analiza lingwistyczna używanego słownictwa, fi gur retorycznych, 
tematów łączy się z analizą kontekstu społecznego. Reprezentujący tę orientację 
Eve Chiapello i Norman Fairclough przedmiotem swej analizy uczynili język pod-
ręczników z zarządzania. Zakładają, że ten typ literatury mający na celu informo-
wanie menedżerów o najnowszych innowacjach w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
i ludźmi posiada zdolność do kształtowania dyskursów zawodowych związanych 
ze środowiskiem menedżerów i organizacji. Podręczniki poświęcone zarządzaniu 
zawierają zarówno opis sposobów i metod osiągania określonych celów wraz z ich 
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uzasadnieniem, jak i argumenty, jakich menedżerowie mogą użyć, legitymizując 
swoją władzę w organizacji, nierzadko ustosunkowując się do żądań czy zastrze-
żeń. Pełnią zatem funkcje ideologiczne, a jednym z zadań, jakie stawiają przed sobą 
badacze, jest „desakralizacja słów nowych proroków [zarządzania – przyp. P.G.]” 
(Chiapello, Fairclough 2008, s. 403).

Przykłady wykorzystywania propozycji metodologicznych nauk humanistycznych 
w badaniach problemów organizacji i zarządzania, również w Polsce, można by wy-
dłużać. Warto szczególnie zwrócić uwagę na wykorzystanie inspiracji etnografi cznych 
(Konecki 1992; Kostera 2003). Podobnie jak inne omówione powyżej przykłady ba-
dań ukazują nam rozmaite elementy organizacyjnej rzeczywistości i wzbogacają 
wiedzę o organizacji i zarządzaniu, pomocną w kształtowaniu menedżerów przez 
zwrócenie ich uwagi na wieloaspektowość i złożoność środowiska, w którym dzia-
łają. Dla naukowców zajmujących się analizą organizacji i zarządzania badania te 
są cenne również z tego powodu, iż badacze świadomie przedstawiają przyjmowane 
przez siebie założenia ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne, co postu-
luje Sułkowski, a o czym zapomina wielu skoncentrowanych na poszukiwaniu roz-
wiązań gwarantujących pewny sukces i efektywność rozwiązań. Zjawisko to jest 
szczególnie niebezpieczne dziś, gdy od koncepcji zarządzania oczekuje się nie tylko, 
aby były prawdziwe czy praktyczne w stosowaniu, ale także aby były dobrym pro-
duktem na wartym wielu milionów dolarów rynku usług szkoleniowych i konsultin-
gowych (Coco Chanel i zarządzanie 2006). 
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